
                                  මධයම ුහුණූ පාසල                        CTS 01  
මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය.(බ: ප) 

රන්මඟපා., :ත්තරමුල්ල( 
සැහැල්ලු වාාහන ුහුණු ධ.දුම් පත්ර. / වාාියා ගගවිම සදහා ගිවිසුම( (භාහිර) 

 
                                                                                     ලි.ා පදිංචි ධිංා.((((((((((((((((((((((((((((((( 

 

1. ධ.දුම්ාරුගේ සම්පූර්ණ නම    (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

       

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  
 

2. ලිපින.    

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

3. ජා හැ ප  ධිංා.     (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((උපන් දන.   (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

4. දුරාථන ධිංා.  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( තීරු සිංගේත ධිංා.  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

5. ිය.දුරු :ලපත්ර.්  දැන  ිබග  නම් හහි ධිංා.    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

6. වවාදය සහිබා ධිංා.  (((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((       දන.   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

7. ලිඛිත පිය් ෂණ දන.   (((((((((((((((((((((((((((( ප්රාග.ිගිා පිය් ෂණ දන.  (((((((((((((((((((((((((((((( 
 

8. පළමු වාාියා.                     මුදල            බිල්පත් ධිංා.                 දන. 
 

                                  ((((((((((((((((((((((((((        (((((((((((((((((((((    (((((................((((((((( 
     ගදවාන වාාියා.                    මුදල                       බිල්පත් ධිංා.                 දන. 
 

                                  ((((((((((((((((((((((((((         .((((((((((((((((((((    ((((((((((((((((((((((((((((( 
 

1. ුහුණු ගාස්තුවා රුපි.ල් 11000/= වාන ධතර හම මුදල වාාියා ගදාකින් ගගවිම් ාළ හැා( පළමු 
වාාියා. ගගවාා ලි.ා පදිංචි වාන ආධුණිායින් පැ. තුනා ුහුණූ ාාල.්  ධවාසන් විම  ගපර ගදවාන 

වාාියා. ගගවි. යුතු.( 
2. ධදාළ ුහුණූ ාාල. පැ. 10 වාන ධතර බප්රාග.ිගිා පිය් ෂණ. සදහා ගත වාන පැ.ා ාාල. ඊ  

ඇතුලත්.() ලි.ා පදිංචි වු දන සි  මාස 06 ්  ඇතුළත ුහුණූ ා යුතු නිම ාරවාා ගැනිම  ා යුතු 

ාල යුතු.( 
3. ඔ: විසින් ධප ආ.තන. ගවාත ගගවානු ල:න මුදල් ගමොන.ම් ගහේතුවා්  මතවාත් ආපසු ගගවානු 

ගනොලැග ( 
 

 

 ඉහත ගාොන්ගේසි වාල  මා හාඟ ගවාමි( 
 
 
 

ධ.දුම්ාරුගේ ධත්සන   ((((((((((((((((((((((((((((( 
 
 දන.                            ((((((((((((((((((((((((((((((       
                (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
       විදුහල්පිබ( 
 
 



 

 
                            මධයම ුහුණූ පාසල                  CTS 02 

මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය.(බ: ප) 
රන්මඟපා., :ත්තරමුල්ල( 

:ර වාාහන ුහුණූ ධ.දුම් පත්ර. / වාාියා ගගවිම සදහා ගිවිසුම( (භාහිර) 
 

                                                                                     ලි.ා පදිංචි ධිංා.((((((((((((((((((((((((((((((( 
 
1. ධ.දුම්ාරුගේ සම්පූර්ණ නම    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

 

       

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  
 

2. ලිපින.    

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

3. ජා හැ ප  ධිංා.     (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((උපන් දන.   (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

4. දුරාථන ධිංා.  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( තීරු සිංගේත ධිංා.  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

5. ිය.දුරු :ලපත්ර.්  දැන  ිබග  නම් හහි ධිංා.    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

6. වවාදය සහිබා ධිංා.  (((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((       දන.   (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

7. ලිඛිත පිය් ෂණ දන.   ((((((((((((((((((((((((((((((( ප්රාග.ිගිා පිය් ෂණ දන.  ((((((((((((((((((((((((((( 
 

8. පළමු වාාියා.                 මුදල            බිල්පත් ධිංා.                      දන. 
 

                                  (((((((((((((((((((((((        ((((((((((((((((((((((((    (((((((((((((((((((((((((((((((( 
     ගදවාන වාාියා.               මුදල            බිල්පත් ධිංා.                     දන. 
 

                                  (((((((((((((((((((((((        (((((((((((((((((((((((((    (((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

1. ුහුණු ගාස්තුවා රුපි.ල් 15000/= වාන ධතර හම මුදල වාාියා ගදාකින් ගගවිම් ාළ හැා( පළමු 

වාාියා. ගගවාා ලි.ා පදිංචි වාන ආධුණිායින් පැ. තුනා ුහුණූ ාාල.්  ධවාසන් විම  ගපර ගදවාන 

වාාියා. ගගවි. යුතු.( 
2. ධදාළ ුහුණූ ාාල. පැ. 10 වාන ධතර බප්රාග.ිගිා පිය් ෂණ. සදහා ගත වාන පැ.ා ාාල. ඊ  

ඇතුලත්.() ලි.ා පදිංචි වු දන සි  මාස 06 ්  ඇතුළත ුහුණූ ා යුතු නිම ාරවාා ගැනිම  ා යුතු 

ාල යුතු.( 
3. ඔ: විසින් ධප ආ.තන. ගවාත ගගවානු ල:න මුදල් ගමොන.ම් ගහේතුවා්  මතවාත් ආපසු ගගවානු 

ගනොලැග ( 
 
 ඉහත ගාොන්ගේසි වාල  මා හාඟ ගවාමි( 
 
 
 
 ධ.දුම්ාරුගේ ධත්සන   ((((((((((((((((((((((((((((( 
 
 දන.                            ((((((((((((((((((((((((((((((       
                       (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 



           විදුහල්පිබ( 

 
 

                                   මධයම ුහුණූ පාසල                      CTS 03 
මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය.(බ: ප) 

රන්මඟපා., :ත්තරමුල්ල( 
ත්රි ගරිද රථ ුහුණූ ධ.දුම් පත්ර. / වාාියා ගගවිම සදහා ගිවිසුම( (භාහිර) 

 
                                                                                     ලි.ා පදිංචි ධිංා.((((((((((((((((((((((((((((((( 

 
1. ධ.දුම්ාරුගේ සම්පූර්ණ නම    

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

       

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  
 

2. ලිපින.    
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

 

3. ජා හැ ප  ධිංා.     (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((උපන් දන.   
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

4. දුරාථන ධිංා.  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((තීරු සිංගේත ධිංා. 
 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

5. ිය.දුරු :ලපත්ර.්  දැන  ිබග  නම් හහි ධිංා.    
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

6. වවාදය සහිබා ධිංා.  (((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((      දන.   

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

7. ලිඛිත පිය් ෂණ දන.   ((((((((((((((((((((((((((((((((((( ප්රාග.ිගිා පිය් ෂණ දන. 

 (((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

8.                               මුදල         බිල්පත් ධිංා.                               දන. 
 
 

               ((((((((((((((((((((((((((             (((((((((((((((((((((((((((        ((((((((((((((((((((((((((( 
 

9. ුහුණු ගාස්තුවා රුපි.ල් 6000/= වාන ධතර හම මුදල හාවාර ගගවි. යුතු.( 
 

10. ධදාළ ුහුණූ ාාල. පැ. 05 වාන ධතර ලි.ාපදිංචි වු දන සි  මාස 06 ්  ඇතුළත ුහුණූ ා යුතු නිම ාරවාා 

ගැනිම  ා යුතු ාල යුතු.( 
 

11(ඔ: විසින් ධප ආ.තන. ගවාත ගගවානු ල:න මුදල් ගමොන.ම් ගහේතුවා්  මතවාත් ආපසු ගගවානු ගනොලැග ( 
 
 
ඉහත ගාොන්ගේසි වාල  මා හාඟ ගවාමි( 
 
 
 
 



ධ.දුම්ාරුගේ ධත්සන   ((((((((((((((((((((((((((((( 
 
දන.                            ((((((((((((((((((((((((((((((       

                       (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
              විදුහල්පිබ( 
 

 

 
                                 මධයම ුහුණූ පාසල                          CTS 04 

මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය.(බ: ප) 
රන්මඟපා., :ත්තරමුල්ල( 

සැහැල්ලු වාාහන/:ර වාාහන ධ.දුම් පත්ර. / වාාියා ගගවිම සදහා ගිවිසුම( 
බරාජය හා පළාත් රාජය ආ.තන ගසේවාා නියු් ිබා.න් සදහා පමණි) 

 

                                                                                     ලි.ා පදිංචි ධිංා.((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

1. ධ.දුම්ාරුගේ සම්පූර්ණ නම    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

       

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  
 

2. ලිපින.    
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

 

3. ජා හැ ප  ධිංා.     (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((උපන් දන.   (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

4. දුරාථන ධිංා.  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((තීරු සිංගේත ධිංා.  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

5. ිය.දුරු :ලපත්ර.්  දැන  ිබග  නම් හහි ධිංා.    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

6. වවාදය සහිබා ධිංා.  (((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((      දන.   (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

7. ලිඛිත පිය් ෂණ දන.   (((((((((((((((((((((((((((((((( ප්රාග.ිගිා පිය් ෂණ දන.  ((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

8  පළමු වාාියා.                            මුදල                       බිල්පත් ධිංා.                     දන. 
 

                                  (((((((((((((((((((((((((        (((((((((((((((((((((((    (((((((((((((((((((((((( 
ගදවාන වාාියා.                       මුදල            බිල්පත් ධිංා.                      දන. 
 

                                  ((((((((((((((((((((((((.(        ((((((((((((((((((((((    ((((((((((((((((((((.((( 
තුන්වාන වාාියා.                     මුදල            බිල්පත් ධිංා.                     දන. 

 

 

                                  (((((((((((((((((((((((...         …(((((((((((((((((((     (((((((((((((((((((((((( 

ආ.තන ප්රධානි.ාගේ ධනුමැිබ.( 
 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  නම සදහන් 
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ආ.තනගේ ගසේවා. ාරනු 

ල:න  
ගසේවාා මහතා/මහත්මි. ඔ: ආ.තන. . ගත් ිය.දුරු ුහුණුවා බ:ර / සැහැල්ලු) ලැබිම සදහා ගගවි. යුතු මුළු 

මුදල වාන රුපි.ල් ((((((((((((((((((((((((((((( මුදල සමාන වාාියා ((((((((((((((((((((((((((((((( කින් ගගවිම  
ධවාශ්ය ා යුතු කිියම  මා නිර්ගේශ් ාරමි( 
 

ආ.තන ප්රධානි.ාගේ ධත්සන ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   දන. (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 



 
 
 

      ඔ: ලි.ාපදිංචි වු දනගේ සි  මාස 06 ්  ඇතුළත ුහුණූවිම් ධවාසන් ාළ යුතු.( ඔ: විසින් ධප ආ.තන. ගවාත 

ගගවානු ල:න මුදල් ගමොන.ම් ගහේතුවා්  මතවාත් ආපසු ගගවානු ගනොලැග ( 
  
ඉහත ගාොන්ගේසි වාල  මා හාඟ ගවාමි( 

 

ධ.දුම්ාරුගේ ධත්සන   ((((((((((((((((((((((((((((( 
 

දන.                            ((((((((((((((((((((((((((((((                                                (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
              විදුහල්පිබ 

 

                                  මධයම ුහුණූ පාසල                         CTS 05 
මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය.(බ: ප) 

රන්මඟපා., :ත්තරමුල්ල( 
උපමානපාදා වායාපිිබ සදහා සැහැල්ලු වාාහන/:ර වාාහන ධ.දුම් පත්ර.   

 
          ාාර්.ාල ප්රග.ිජන. සදහා 

                                                                                                                                                                   

                                                                        ලි.ා පදිංචි ධිංා.((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
  

 වායාපිිබ ධිංා.((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 
  

1. ධ.දුම්ාරුගේ සම්පූර්ණ නම    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

       

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  

2. ලිපින.    

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

3. ජා හැ ප  ධිංා.     (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((උපන් දන.    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

4. දුරාථන ධිංා.  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((තීරු සිංගේත ධිංා.  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

5. වවාදය සහිබා ධිංා.  (((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((      දන.    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

6. ලිඛිත පිය් ෂණ දන.   (((((((((((((((((((((((((((((((( ප්රාග.ිගිා පිය් ෂණ දන.  ((((((((((((((((((((((((((((((( 

7. ිය.දුරු :ලපත්ර.්  දැන  ිබග  නම් හහි ධිංා.    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

8. :ර වාාහන - ගාස්තු පූර්ණ. කිියම(  
බවායාපිිබ. මගින් සැහැල්ලු වාාහන සදහා ධ.දුම්ාරු ගවානුගවාන් මුදල් ධනුමත වි ඇිබ ධවාස්ථා වාලද :ර 

වාාහන ඉල්ලුම් ාරන්ගන් නම් පමණි) 
                                            මුදල          බිල්පත් ධිංා.               දන. 
 
                               (((((((((((((((((((((((((        ((((((((((((((((((((((((((    (((((((((((((((((((((((( 
 

ගමම ුහුණුවා සදහා ලි.ාපදිංචි වු දනගේ සි  මාස 06 ්  ඇතුළත ුහුණූවිම් ධවාසන් ාර ගන්නා :වා  

ගපොගරොන්දු ගවාමි(  
 
ඉහත සදහන් විස්තර සතය හා නිවාැරද :වා  මම සහිබා ාරමි(  



 
 
ඉහත ගාොන්ගේසි වාල  මා හාඟ ගවාමි( 
 
 

 

ධ.දුම්ාරුගේ ධත්සන   ((((((((((((((((((((((((((((( 
 
 

දන.                            ((((((((((((((((((((((((((((((                                                (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
              විදුහල්පිබ 
 
 
 

 
 
 

                                       මධයම ුහුණූ පාසල                          CTS 06 
මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය.(බ: ප) 

රන්මඟපා., :ත්තරමුල්ල( 
ගාටි ාාලීන ුහුණූ ධ.දුම් පත්ර.  

 
                                                                                     ලි.ා පදිංචි ධිංා.((((((((((((((((((((((((((((((( 

 
1. ධ.දුම්ාරුගේ සම්පූර්ණ නම    (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

 

       

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  
 

2. ලිපින.    
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

 

3. ජා හැ ප  ධිංා.     (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((උපන් දන.   (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

4. දුරාථන ධිංා.  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 

5. ිය.දුරු :ලපත්ර. ධිංා.    ((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 
 

6.    පැ. ගණන                      මුදල                            බිල්පත් ධිංා.                       දන. 
 
   (((((((((((((((                (((((((((((((((((((((                 ((((((((((((((((((                  ((((((((((((((((((((( 

7.    පැ. ගණන                      මුදල                            බිල්පත් ධිංා.                       දන. 
 

         (((((((((((((((                (((((((((((((((((((((                 ((((((((((((((((((                  ((((((((((((((((((((( 
8.    පැ. ගණන                      මුදල                            බිල්පත් ධිංා.                       දන. 

 
         (((((((((((((((                (((((((((((((((((((((                 ((((((((((((((((((                  ((((((((((((((((((((( 
9.    පැ. ගණන                      මුදල                            බිල්පත් ධිංා.                       දන. 

 
        (((((((((((((((                (((((((((((((((((((((                 ((((((((((((((((((                  ((((((((((((((((((((( 



 
 

10.  ඔ: විසින් ධප ආ.තන. ගවාත ගගවානු ල:න මුදල් ගමොන.ම් ගහේතුවා්  මතවාත් ආපසු ගගවානු ගනොලැග ( 
 
 

ඉහත ගාොන්ගේසි වාල  මා හාඟ ගවාමි( 
 
 
 

ධ.දුම්ාරුගේ ධත්සන   ((((((((((((((((((((((((((((( 
 
 
දන.                            ((((((((((((((((((((((((((((((       

                       (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
              විදුහල්පිබ 


