
මධ්යමපළළත්පඅධ්යතළදපපාළතතමේප්තුතුප පප්රතථමික මපමටමේප්පල්පීය පපදොවදපහතපඅතමධ්පල්පීය පේදතුරුවලේප

බඳවතපගැනීම 

මධ්යමප ළළත් ප ධධ්යතළදපපාළතතමේප්තුතුපපප රප්පාළතව පප ළප් දතප තථමික මප මටමේප්ප ල්පීය නප පදනපදප  PL1-

2016)පහතපධතමධ්පල්පීය න  PL2-2016) පේදතුරුපලේපබඳපතගැනීමපසඳහතපසුදුසුම්ල් ප පමධ්යමපළළතප් පළිංචිප

ධනපලුතුපගතුපධනදු්ළ් පමැඳපනුපලැපේ. 

01.බඳවතගනුපලබදපේදතුරු: 

1.1.පතථමික මපමටමේප්පල්පීය නපපදනපදපපස පන- 
පපපපපපපප PL1-2016) 

I. ළතසපීපමතතමනපසහනම 
II. මු්මරු 

III. සහනපධ්ක්මැක  

1.2 පතථමික මපමටමේප්පධතමධ්පල්පීය නපපස පන- PL2-
2016) ප 

I. ධ්ක්මැක  

 
1.1 බඳපතපගතුදතපපර ණිනප :පපIIIපපදපපර ණින 

1.2 ේදතුපතමප්තජමතරිපස්පතභතපනපප:පමධ්යමපළළත් පධධ්යතළදපපාළතතමේප්තුතුපපපළතසපීපමතතමනප 

 සහනම,පමු්මරු,පසහනපධ්ක්මැක පසහපධ්ක්මැක පේදතු්ේප 

 ළැපප්දපසිනලුමප්තජමතරි 

1.3 ේදතු්ේපධාතලපපැටුළ :ප2016.02.25පිංදැතිපධචමප3/2016පා්ණප්තජයපළරිළතලදප 

චක්රපපීයනප ධනුපප ප මධ්යමප ළළත් ප ධධ්යතළදප

පාළතතමේප්තුතුපපප ප තථමික මප මටමේප්ප ල්පීය නප පදනපදප

පස පනපහතපතථමික මපමටමේප්පධතමධ්පල්පීය නපසඳහතපධාතලපමතසිමප

පැටුපාපළරිමතණනපළහේපළරිිංපපප. 

 තථමික මපමටමේප්පල්පීය නපපදනපදපපස පන (PL1-2016)- 

 24,250-10x250-10x270-10x300-12x330-36,410/-ක්පා, 

 ධතමධ්පල්පීය නපපස පනපප(PL2-2016)ප- 

 ප25,250-10x270-10x300-10x330-12x350-38,450/-පක්පපප. 

 

02. (අ)පසතමතදයපුදුසුදම්: 

I. ශ්රීපලචමතපපපරප්පැසිපනකුපවිනපයුතුන 

II. ධනදු්මරුපතුපනහළ් පචරිේනකිතුපහතපමදතපශතරිරිමපපසෞයයපනතුපයුක්ේපවිනපයුතුන. 

III. 2018.08.31පිංදේපරපතමපතසතුදපපස්ප03ක්පමධ්යමපළළතප් පස්ීර්පළිංචිමරුපකුපවිනපයුතුන. 

IV. ධනදු්ළ් පභත්ගතුදතපධපසතුපිංදේපපපනසපධවුරුදුප18ේපපදනධව පහතපධවුරුදුප45ේපපදනපැඩිපවිනප

යුතුන 

V. ේදතු්ේපබඳපතපගැනීමේපධපශයනපපදපසිනලුපසුදුසුම්,පධනදු්ළ් පමැඳවීප්පධපසතදපිංදනප

පදප2018.08.31පිංදපපහෝපඑිංදේපපළ්පසෑමපආමත්නකිතුමපස්පූතමණපම්පතිබිනපයුතුන.ප 

 ආ) අධ්යතළදපුදුසුදම්පහතපවෘ්තී පුදුසුදම්:  

I. ධධ්යතළදප පළනදුප සහතිමප ළරප සතමදයප පළළප විභතගපදී ප පාප්මේප පදනපැඩිප පත්ප

ගණදමිංප නේ් ප පිරිපසතුප විෂනනතුප 02මේප ස්මතදප සහිේපප විෂනතුප හනක්ප

සම් වීම. 

II. තථමික මපමටමේප්පධතමධ්පල්පීය නපපස පනප ධ්ක්මැක පේදතු්)පසඳහතපධනදු්පකිරිප්ිංපප

ධාතළප ේදතු්ේප නිනක ේප ළරිිංප ේෘතීයිමප හතප පෘ් තීනප ධධ්යතළදප පමනක ෂතුප සභතපප

විසිතුපනිගමදනපම්නුපලැබපඇතිපළරිිංපජතතිමපපෘ් තීනපකුසලේතපතුහිප(N.V.Q)ධපමප

පශපනතුපපාපදපමටමේප්පනිරපණේතපනක්පලබපගදපතිබීම, 

පහෝ 
්ජපද/ පළෞද්ගලිමපආනේනදනමපධ්ක්මැක ප්නකුපපශපනතුපපස්ප03මපළළරපරුද්ාප
සලමතපබලනුපලැපේ. 

 



03.අ ුස්ළ්පසමසප්කිරිමපහතපඉදිරිළ්පකිරිම 

3.1 ේදතුරුපසඳහතපධනදු්කිරීප්ී ,පඔබපේපමැමැ් ේපළරිිංපධනදු්ම්දපේදතු්පධාතලපපමනටුපපතුලපසඳහතුප
මලපයුතුන. 
 

3.2 පමමප නිපපාදපදප ධපසතදපදප ාක්පතප ඇතිප ආාතමශප ආමෘතිනේප ධනුපප A4 ප මතණපදප මදාතසිපලප
පාළැ් ේමපපනෝජදනේපගනික තුපේමතුපවිසිතුමපලපීලු්ළරනපසමස්පම්ගේපයුතුන.පධචමප01පසිේප08.1ප
ාක්පතපධයිේමනතුප01පපිටුපපාපධචමප08.2පසිේප12පාක්පතපසිනලුමපධයිේමනතුප02පපිටුපපාපඇතුල් පපදප
ළරිිංපසෑමපආමත්නකිතුමපසමතදපපදපළරිිංපලපීලු්ළරනපසැමසිනපයුතුන. 
 

3.3 ්ජපදප විායතලනමප විදුහපීළතිප්පනකු,ප සතමාතදප විනිශ්චනමත්ප්නකු,ප ිංවුරු්ප පමනමසතරිස්ප්පනකු,ප
නිතිඥප්නකු,පසිද්ධ්පපදනේතරිස්ප්පනකුපපහෝපරු.32,870/-මපමතසිමපආ්්භමපමුලිමපපැටුළක්පපහෝපඊේප
පැඩිප පැටුළක්පලබදප ්ජපදප ස්ථි්ප ේදතු්ක්ප ා්දපනිලධ්තරිනකුප විසිතුප ධනදු්ළරපදප ධපපාක්ෂමනතපේප
ධ් සදපසහතිමපම්නුපලැබපතිබිනපයුතුන. 

 

 

3.4 නිප්ිංපපස්රපතමණපම්පපදනමැතිපධනදු්ළ් පතික්පෂ ළපම්නුපලැපේ.පධනදු්ළ් පලැබීපඇතිපබපපාතුපනුප
පදනලබදපධේ්පේැළෑපපීී පධස්ථමිතදගේපදපධනදු්ළ් පස්බතුධ්පපපමප්දපකිසිදුපළැක ණිපීලක්පසලමතප
බලනුපපදනලැපේ. 
 

3.5 ධනදු්ළ් භත්ප ගැනීප්ප ධපසතුප ිංදනප පදප 2018.08.31ප පැනිප ිංදනේප පහෝප එිංදේප පළ්ප ධනදු්ළ් ප
ලිංරිළ් ම්පඇතිපධනදු්මරුපතුපළමණක්පස්මුයපළරීක්ෂණනපසඳහතපමැඳපනුපලැපේ. 

 

04.පඅ ුස්ළ්පප ොමුපකිරිම 

නිපැ්ිංපප ස්පූතමණප ම්දප ලාප ධනදු්ළ් ප 2018.08.31ප පැනිප ිංදප පහෝප ඊේප පළ්ප ලැපබදප පස ප පපීම්,ප
මධ්යමප ළළත් ප ධ්තදප හතප ධධ්යතළදප ධමතේයතචශන,ප දපප ළළත් ප සභතප සචකීතමණන,ළපීපපීමැපපීප නදපප
ලිපිදනේපලැපබදපපස ප ලිනතළිංචිපේැළෑපලතුපඑවිනපයුතුන.ධනදු්ළ් පබහතප එපනුපලබදපමප්පදපප්ළසප

ලහලපපමළපපතම ධනදු්පම්නුපලබදපේදතු්පහතප ප “මධ්යමපළළත්ප අධ්යතළදපපාළතතමේප්තුතුවප ේප්ප
ළවතිදප ළතසපීවලප ල්පීය ප පදොවදප පසේව /අතමධ්ප ල්පීය ප පසේව ප සාහතප බඳවතප ගැනීම-......................”ප
 නුපවතුපළැහැිංලිපපසඳහතුපම්පපඑවිනපයුතුන. 

  
05.පඅපේක්ෂම තපේපඅදදයේතව : 

ස්මුයප ළරීක්ෂණනප සඳහතප ලිංරිළ් පදප සෑමප ධනදු්මරුපපකුමප ේමප ධදදයේතපනප ේහවුරුප කිරිමප සඳහතප
රපද්ගලයිතුපලියිළිංචිපකිරිප්පපාළතතමේප්තුතුපපමගිතුපනිකු් පම්දපලාපපලචගුපජතතිමපහැඳුනු්ළේ/පලචගුප
විපද්ශපගමතුපබලළරන/පලචගුපරිනදුරුපබලළරනපපනදපපපීයදපපලිතුපඑමක්පලිංරිළ් පමලපයුතුනප 

 
06. ්ජපදප ළ් වී්ප ළතලදනප ම්දප පළනදුප පමනතුපද්සීප පලේා,ප මධ්යමප ළළත් ප ්තජයප පස පපදප ළ් වී්ප
ළතලදනප ම්දප පළනදුප පමනතුපද්සීප පලේා,ප මධ්යමප ළළත් ප ධධ්යතළදප පාළතතමේප්තුතුපපප තථමික මප මටමේප්ප
ල්පීය නපපදනපදපපස පතපගණනේපධන් පපස පතපපයපස්ථමිතපපපළදපතපඇතිපපමනතුපද්සීපපලේා,ප එමපපයපස්ථමිතපේප
ම්ප ඇතිප පහෝප ක තුප මතුපේප පමප්දප සචපශෝධ්දප පලේාප නේ් පප පේෝ්තගනුප ලබදප ධපපාක්ෂමනතුප මධ්යමප
ළළත් ප ්තජයප පස පපදප තථමික මප මටමේප්ප ල්පීය නප පදනපදප පස පපදප ළතසපීප මතතමනප සහනම,ප මු්මරු,ප සහනප
ධ්ක්මැක පේදතුරුපහතපධතමධ්පල්පීය නපපස පපදපධ්ක්මැක පේදතු්පසඳහතපළ් පම්නුපලැපේ.ප 
 
07.පප පපේෝ්තපගනුපලබදපධනදු්මරුපතුපනිනමපම්නුපලබදපමතලපසීමතපක්පමධ්යමපළළතප් පනදෑමපපද්ශනමප

පස පනපකිරිමේපඑමඟපවිනපයුතුන. 

08.ප පමමප නිපපාදපනතුප ආප්ණනප පදනපදප කිසින්ප මත්ණනක්ප පපපේන් ප ඒප පිළිබඳපප ති්ණනප කිරිප්ප

ධයිතිනාපකිසින්පරප්පාළතව පලිතුපපමනේසක්පපහෝපමුළුමනිතුමපපි්වීමපපහෝපපදනපි්වීමපපහෝපපිළිබඳපපධපසතුප

තී්ණනපගැනීප්පධයිතිනාපමධ්යමපළළත් පධධ්යතළදපධමතේයතචශපදපපපීම්ප්නතපසතුන. 
 

 

 

 
2018පධපගෝස්තුපමසප18 පිංද 

මධ්යමපළළත් පධ්තදපහතපධධ්යතළදපධමතේයතචශන,  ආතම.එ්.ය .එස්.ප්් දතනම 
දපපළළත් පසභතපසචකීතමණන,    පපීම්, 
ළපීපපීමැපපී.     ප මධ්යමපළළත් පධ්තදපහතපධධ්යතළදපධමතේයතචශන, 
 



  

ආදර් අයදුම් ඳත්රය                                                                                                 (කාර්යාලීය ප්රයයජනනය වශා ඳභි) 

මධ්යමපළාත් පධධ්යතළදපපාළතතමේප්තුවේපපපතථමික මපමටමේප්පල්පීය නපපද  ද ප ේ පේපප(PL1-2016)ප

ේදවේරු ලේපබඳ තපගැනීප්පධනදු්ළත්රන 

අයදුම්කරන 
තනතුර 

 

  

1. මුකුරු වභග නභ :..................................................................................................... (භයා/මිය/යභනවිය) 

2. මුකුරු ලලින් ශැඳින්යලන නම්:.................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

3. නාතික ශැඳුනුම්ඳත් අංකය  :   

4. උඳන්දිනය                                            

 

 

4.1 අයදුම්ඳත් බාරගන්නා අලවාන දිනට ලයව 

 

 

5. ව්ත්රී / රුරු බාලය :.................................................. 

6. ව්ථීරලිපිනය:............................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

6.1 ඳදිංචි දිව්ත්රික්කය:..................................... ග්රාභ ලධධා ක යක්ඨාශාය : .......................................... 

6.2 ප්රායේශීය යේකම් යක්ඨාශාය : .......................................... 

6.3 භධයභ ඳෂායතහි ඳදිංචිල සිටින්යන් කලදා සි ට ද:.............................................................................. 

7. දුරකථන අංකය : ව්ථාලර : .............................................. නංගභ : ........................................................... 

8. අධයාඳන දුදුදුකම් : 

අ.යඳ්.ව. (වා/යඳෂ) විබාග ප්රතිප : 

8.1 ඳෂමුලර 

i. විබාගයට යඳනී සිටි ලර්ය : ................................................... 

ii. විබාග අංකය : ....................................................................... 

iii. වභත් ව වියන් : 

ධ.ධ විෂන  තමතතමථමින ධ.ධ විෂන  තමතතමථමින 

1.   6.   

2.   7.   

3.   8.   

4.   9.   

5.   10.   

 

 

 

ලර්ය     භාවය   දිනය   

   ලර්   භාව   දින   

 



  

8.2 යදලන ලර  

i. විබාගයට යඳනී සිටි ලර්ය: ................................................... 

ii. විබාග අංකය : ....................................................................... 

iii. වභත් ව වියන් : 

ධ.ධ විෂන  තමතතමථමින ධ.ධ විෂන  තමතතමථමින 

1.   6.   

2.   7.   

3.   8.   

4.   9.   

5.   10.   

 

9. ලෘත්තිය දුදුදුකම් : ....................................................................................................................................     

                      ...................................................................................................................................                                 

10. ඔඵ කලරදාක යශජ ය ජදනාලක් වශා උවාවියකින් ලරදකරු කරනු ැඵ තියේද? 

ඔව්  නැත  

 

11. ධනදු්මරුපේප හතිමනප 

a. යභභ අයදුම්ඳත්රයේ  භා විසින් වඳයා ඇති යත්රතුරු භාය  දැනීයම් ශා වි්ලාවයේ  ශැටියට වතය ශා 

ලධලැරදි ඵල ද, 

b. භා විසින් කරනු ැඵ ඇති යභභ ප්රකාය අවතය ඵල ඔ්පරු වුලයශ්ත් භා යවේලයට ඵලා ගැනීභට 

නුදුදුව්වකු ලන ඵල ශා ඳත්වීම් ැබීයභන් ඳදු එයවේ ඔ්පරු වුලයශ්ත් යවේලයයන් ඳශ කරනු ැබීභට 

යටත් ඵල ද, ප්රකා කරමි. 

c. යභහි වශන් කිසිදු යත්රතුරක් ඳදුල යලනව් යන්කරමි.                                                                      
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 දිනය          අයදුම්කරුය  අත්වන  

 

12. ධනදු්මරුපේපධ්  දප හතිමපකිරීම 
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භයා/මිය/යභනවිය භා යඳෞේගලිකල දන්නා ශඳුනන ඵලද, ඔහු/ඇය භා ඉදි කපිටදි......................................දින 

අත්වන් කෂ ඵලත් වශතික කරමි. 
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වශතික කරන්නාය  අත්වන වශ ලධ මුද්රාල 
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ආදර් අයදුම් ඳත්රය                                                                                                  (කාර්යාලීය ප්රයයජනනය වශා ඳභි) 

මධ්යමපළාත් පධධ්යතළදපපාළතතමේප්තුවේප පප්රතථමික මපමටමේප්පධතමධ්පශිල්පීය ප ේවපේප(PL2-2016) ේදවේරුවලේප

බඳවතපගැනීප්පධයදු්ළත්රය 

අයදුම්කරන 

තනතුර 
 

  

1. මුකුරු වභග නභ :..................................................................................................... (භයා/මිය/යභනවිය) 

2. මුකුරු ලලින් ශැඳින්යලන නම්: .......................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

3. නාතික ශැඳුනුම්ඳත් අංකය          :   

4. උඳන්දිනය                                            

 

 

4.1 අයදුම්ඳත් බාරගන්නා අලවාන දිනට ලයව 

 

 

5. ව්ත්රී / රුරු බාලය :.................................................. 

6. ව්ථීර ලිපිනය: ......................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................ 

 6.1 ඳදිංචි දිව්ත්රික්කය : ......................................   ග්රාභ ලධධා ක යක්ඨාශාය : .......................................... 

 6.2 ප්රායීය ය යමකම් යක්ඨාශාය : .......................................... 

 6.3 භධයභ ඳෂායතහි ඳදිංචිල සිටින්යන් කලදා සි ට ද:.............................................................................. 

7. දුරකථන අංකය : ව්ථාලර : .............................................. නංගභ : ........................................................... 

8. අධයාඳන දුදුදුකම් : 

අ.යඳ්.ව. (වා/යඳෂ) විබාග ප්රතිප : 

8.1 ඳෂමුලර 

i. විබාගයට යඳනී සිටි ලර්ය : ................................................... 

ii. විබාග අංකය : ....................................................................... 

iii. වභත් ව වියන් : 

ධ.ධ විෂය  තමතතමථමිය ධ.ධ විෂය  තමතතමථමිය 

1.   6.   

2.   7.   

3.   8.   

4.   9.   

5.   10.   

 

 

ලර්ය     භාවය   දිනය   

ලර්   භාව   දින   

 



  

8.2 යදලන ලර  

i. විබාගයට යඳනී සිටි ලර්ය: ................................................... 

ii. විබාග අංකය : ....................................................................... 

iii. වභත් ව වියන් : 

ධ.ධ විෂය  තමතතමථමිය ධ.ධ විෂය  තමතතමථමිය 

1.   6.   

2.   7.   

3.   8.   

4.   9.   

5.   10.   

 

9. ලෘත්තිය දුදුදුකම් : ....................................................................................................................................     

                      ...................................................................................................................................                                 

10. ඔඵ කලරදාක යශජ ය ජදනාලක් වශා උවාවියකින් ලරදකරු කරනු ැඵ තියේද? 

ඔව්  නැත  

 

11. අයදුම්කරුයේ වශතිකය  

a. යභභ අයදුම්ඳත්රයේ  භා විසින් වඳයා ඇති යත්රතුරු භායේ දැනීයම් ශා වි්ලාවයේ  ශැටියට වතය ශා 

ලධලැරදි ඵල ද, 

b. භා විසින් කරනු ැඵ ඇති යභභ ප්රකාය අවතය ඵල ඔ්පරු වුලයශ්ත් භා යවේලයට ඵලා ගැනීභට 

නුදුදුව්වකු ලන ඵල ශා ඳත්වීම් ැබීයභන් ඳදු එයවේ ඔ්පරු වුලයශ්ත් යවේලයයන් ඳශ කරනු ැබීභට 

යටත් ඵල ද, ප්රකා කරමි. 

c. යභහි වශන් කිසිදු යත්රතුරක් ඳදුල යලනව් යන්කරමි.                                                                      

                                                                                           

...........................................     ...........................................   

 දිනය          අයදුම්කරුයේ අත්වන  

12. අයදුම්කරුයේ අත්වන වශතික කිරීභ 
 

යභභ අයදුම්ඳත ඉදි කඳත්කරනු ඵන ........................................................................................................ 

භයා/මිය/යභනවිය භා යඳෞීගලිකල දන්නා ශඳුනන ඵලද, ඔහු/ඇය භා ඉදි කපිටදි......................................දින 

අත්වන් කෂ ඵලත් වශතික කරමි. 

 

..................................................................... 

වශතික කරන්නායේ අත්වන වශ ලධ මුද්රාල 

 

වශතික කරන ලධධා කයයේ නභ:................................................................................................ 

තනතුර :................................................................................................ 

ලිපිනය :................................................................................................ 
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