
 

 

 

රිද්ම පදනම - ඔස්ට්රේලියාව  

ශ්රී ලංකාරේ රජරේ පාස්ට්ැල් අළුත්වැඩියා කිරීමට ලබාරදන මුදල් ප්රතිපාදන 

ස්ට්ඳහා අයදුම් පත්රය.  

දුෂකර පාස්ට්ල් වලට අවශ්ය ක්රීඩා ස්ට්හ අධ්යාපන උපකරණ ස්ට්ැපයීම, ර ාඩ 

නැඟිලි, ගුරු රේවාසිකා ාර අලුත්වැඩියා කිරීම , පිරිසිදු පාණීය ජල පද්ධ්ති 

ඉදිකිරිම ඇතුළු යටිතල පහසුකම් ලබාදීම ස්ට්ඳහා මුලය ආධ්ාර ස්ට්ැපයීමට රිද්ම 

පදනම කැපරවයි.   

අපරවත ලැරබන අයදුම් පත් අතරිේ  ඉතා ස්ට්ැලකිලිමත්ව රතෝරා  ත්  

රජරේ පාස්ට්ල් වලට රමම වරප්රස්ට්ාදය හිමිරවයි. රමම අයදුම් පත්රරේ දක්වා 

ඇති රතාරතුරු ස්ට්තය රලස්ට් අපරවත ලබාදීරමේ ඔබරේ පාස්ට්ැල රමම 

රත්රීම් දර්ශ්ක ස්ට්පුරාලීම ස්ට්ඳහා අතයවශ්ය රේ.  

රත්රීම් දර්ශ්ක ස්ට්ාර්ථකව ස්ට්පුරාලන පාස්ට්ල් අතරිේ වැඩිම 
දුෂකරතාවයේර ේ රපරලන පාස්ට්ල් රකරරහි ප්රමුඛතාවය දීම රිද්ම 

පදනරම් පිළිරවත රවයි. ඔරේ පාස්ට්ැල යම් රහයකිේ රම් වතාරේ 

රතෝරා ැනීමට ලක් රනාවුනද  මතු ස්ට්ලකා බැලීමකට ලක් විය හැකි ඉඩකඩ 
රවනුරවේ රිද්ම පදනම ඔරේ අයදුම් පත්රය සුරැකිව තබා ේනා බව 

ස්ට්ලකේන.   

අනිවාර්ය ත ාරතුරු. 

1.  රමය රජරේ පාස්ට්ලක්ද?        ඔේ             නැහැ  
2.  රමය දුෂකර පාස්ට්ලක්ද?             ඔේ                 නැහැ  

 

පාස්ට්රල් නම   

පාස්ට්ල පිහිටි  රම් නම   

ආස්ට්ේනතම නඟරය  

දිස්ට්ික්කරේ නම  

ආස්ට්ේන නඟරයට ඇති දුර   



ආයුධ් ස්ට්ේනද්ධ්  ැටුම් රහෝ  
රබදුම්වාදී අර ල වලිේ 
බලපෑම් විඳි පාස්ට්ලක්ද   

 
ඔේ            

 

 
නැහැ             

පාස්ට්ැල පිහිටි කලාපරේ රහෝ 
 රම් ජන හනය 

 

ප්රරද්ශ්රේ ප්රධ්ාන ආදායම් 
මූලාශ්රය  
උදා. ර ාවිතැන 

 

පාස්ට්රල් සිසුේ ස්ට්ංඛයාව   

පාස්ට්රල් පේති  ණන වස්ට්ර  1-6     වස්ට්ර  1-10    වස්ට්ර  1-12    රවනත්:- 

පාස්ට්රල් ගුරුවරු  ණන  

පසුගිය වස්ට්ර රදක තුල පාස්ට්ැල 
ලබා ත් විරශ්ෂ කුස්ට්ළතා  
 

 

 

අධ්යාපනික  
 

 
ක්රීඩා 

ආස්ට්ේනතම පාස්ට්රල් නම ස්ට්හ 
එයට ඇති දුර 

 

ප්රරද්ශ්රේ ඇති අරනක් පාස්ට්ල් 
 ණන  

 

විදුහල්පතිරේ නම  

විදුහල්පති රලස්ට් රමම විදුහරල් 
රස්ට්වා කාලය  

වස්ට්ර: 

 

මාස්ට්: 

විදුහල්පති රේ දුරකථන අංක කාර්යාලය: 

නිවස්ට්: 

ජං ම: 

විදුත් තැපැල්  රයාමුව (තිරේ නම්):  
 

රමම වයාපෘතිය රයෝජනා 
කරන තැනැත්තාරේ නම  
(ගුරුවරු, රදමේපියේ, 

 ම්වැසියේ, ස්ට්රවච්චා) 

නම: 

 

වෘත්ීය: 

එම තැනැත්තාරේ දුරකථන 
අංක 

කාර්යාලය: 

ජං ම: 

විදුත් තැපැල්  රයාමුව (තිරේ නම්):  

 



ගුරු රදගුරු ස්ට්මිතිරේ / පාස්ට්ල් 
ස්ට්ංවර්ධ්න ස්ට්මිතිරේ 
ස්ට්භාපතිරේ නම 

  

ඔහුරේ දුරකථන අංක කාර්යාලය: 

ජං ම: 

විදුත් තැපැල්  රයාමුව (තිරේ නම්):  

 

පාස්ට්රල් ඉදිකිරීමට අයදුම් 
කරන රද්  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉදි කිරීරම් කටයුතු වලදී 
පුහුණු, වෘත්ීයමය ශ්රමිකයේ 
රවත රදමේපියේ රහෝ  ම් 
වාසිේ රේ ස්ට්රවච්චා ස්ට්හය 
ලබා ැනීරම් හැකියාව තිරේ 
යයි ඔබ සිතේරේද?  

උදා: අත් උදේ, පදනම් ස්ට්ඳහා 
අ ල් කැපීම්, බිම් ස්ට්ැකසීම්, 

ීේත ආරල්ප කීරිම් වැනි. 

 

අධ්යාපන රදපාර්තරම්ේතුව 
රහෝ යම් ප්රාරද්ශීය ආයතනයක් 
රයෝජිත කාර්ය රවනුරවේ යම් 
ස්ට්ැලසුම් ඉදිරිපත් කර තිරේද 

ඔේ 

(කරුණාකර විස්ට්තර කරේන) 

            
 

 

 
නැහැ   

 



රයෝජිත කාර්ය රවනුරවේ 
එවේ ආයතනයක අනුමැතිය 
ලැබී තිරේද?  

ඔේ    

(අදාළ රල්ඛණ තිරේනම් අමුණේන)  
 
නැහැ   

 

රමම ඉල්ලීම ස්ට්නාථ කල 
විදුහල්පති නිර්රද්ශ්ය අමුනා 
තිරේද. (අයදුම්පත වැඩිදුරටත් ස්ට්ලකා 
බැලීමට විදුහල්පති නිර්රද්ශ්ය අනිවාර්ය 

රේ.) 

ඔේ        

 

 

 
නැහැ 

 

පාස්ට්රල් මෑතදී  ත්  ඡායාරූප 
අමුනා තිරේද? 
(පාස්ට්ල ඉදිරිපස්ට්, සිසුේ ස්ට්හිත පේති කාමර, 

විදයා  ාර, වැසිකිලි ආදිරයහි රස්ට්යා රූ) 

info@ridma.org.au                        ඔේ 

       
                                                  නැහැ  

  

පිළිස්ට්කර කලයුතු පවතින 
ර ාඩනැඟිලි, වැසිකිලි, 

විදයා ාර ආදිරේ ඡායාරූප 
අමුනා තිරේද? 

  

 

info@ridma.org.au                       ඔේ   

       
                                                   නැහැ 
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