
2023 ලර්ෂය සඳහා නනොමිනේ බා නෙන පාසේ නපළනපොත් ඇණවුම් කිරීම 
 

2023 ලර්යේ රජයේ ඳාවල්, රජය අනුමත යඳෞද්ගලික ඳාවල් ශා පිරියලන්හි භාවිතය වශා අලය  යඳෂ යඳොත් 

අලයතා පිළිබ වංඛ්යා යල්ඛ්න බා ගීමමට වකව් කරනු ීබ ඇති ඳරිගණක මෘදුකාංගය භාවිතයයන් නිලීරැදි 

වංඛ්යායල්ඛ්න බා ගීමමට  බ වීමයස වශාය අය්ෂාා කර.   

ඒ සඳහා පහත පියලර අනුගමනය කරන්න. 

(1) යේ වශා ආරේභක පියලර ලයයන් https://textbooks.moe.gov.lk නලබ් පිටුලට පිවිනසන්න. එවිට  බට ඳශත 

තිරය ඳරිගණකයේ දීකිය ශීකි යේ   

 

 

ඳාවයහි යතොරතුරු ඇතුෂත් කිරීම වශා ඉශත තිරයේ දීෂායලන Schools මත Click කරන්න   

(2) එවිට  බට ඳශත තිරය දීකිය ශීකි යේ  

 

(a) ඉශත තීරයේ උඳයදව්-සංශ ලචනය මත click කිරීයමන් සංශ මාධය උඳයදව් ද උඳයදව්-යදමෂ ලචනය මත 

click කිරීයමන් යදමෂ මාධය උඳයදව් ද බා ගත ශීකිය  

(b) ඉශත තිරයේ Form-Download ව්ථානය Click කිරීයමන්  බට අදාෂ ආකෘති ඳත්රය download කර ගත ශීකිය  

 

 

https://textbooks.moe.gov.lk/


(c)  බට කාඳ අධයාඳන කාර්යායේ යඳෂ යඳොත් විය භාර ව අ අ ිනි අ අ  විසන් යදන ද Username ශා 

Password භාවිත කර මෘදුකාංගය යලත පිවියවන්න  ඊෂඟට  බට ඳශත තිරය ඳරිගණකයේ දීකිය ශීකි යේ                                                                                                                                                         

 

      (03) නල මුරපෙයක් (New Password) සකස් කිරීම  

(a) ඉශත ඳරිගණක තිරයේ New Password  යන ව්ථානයේ නල මුරඳදය (Password) ඇතුෂත්  කරන්න   

(b) යදලනුල Re-Enter New Password යන ව්ථානයේ නීලත යඳර ඇතුෂත් කෂ මුරඳදය යලනවෂා යනොකර 

යළි ඇතුෂත්  කරන්න  

(c) ඉතා ලැෙගත් -  බ විසන් ඇතුෂත් කරනු බන නල මුරඳදය (New Password) නිලීරැදිල වටශන් කර 

සුරෂාෂිතල තබා ගීමම  යේ ලගකීම යේ  යේ යශයකින් New Password අමතක වුලයශොත් යශෝ අව්ථාන 

ගතවුලයශොත් epd.distribution@gmail.com යලත (i) කලින් බා දුන් Username ශා Password 

(ii) ඳාවයල් / මධයවථ්ානයේ නම, ලිපිනය ශා යෂාත අංකය (Distribution Centre code no.) යන යතොරතුරු 

ඇතුෂත් විදුත් තීඳීල් ඳවුවුකයෂා එලා යලනත් Password එකෂා බා ගීමමට කටයුතු කෂ යුතු යේ  

(d) ඉන්ඳසු ඳරිගණක තිරයේ යදලන යකොටයවේ ඇති Preferred Language යන ව්ථානයේ යමම ඳරිගණක 

මෘදුකාංගය භාවිතා කිරීමට  බ කීමති භාා මාධයය යතෝරා ගන්න  

(e) ඉන් ඳසු Submit යකොටව Click කරන්න  ඊෂඟට  බට ඳශත (4) යටයත් දීෂායලන තිරය ඳරිගණකයේ 

දීකිය ශීකි යේ   

 

mailto:epd.distribution@gmail.com


(4)  

                                           

              යේ ඉශත ඳරිගණක තිරයේ දිව්ලන Proceed ලචනය Click කරන්න   

   එවිට  බට ඉශත (1) යේදයේ දීෂායලන තිරය නීලත ීයේ  එහි Schools ලචනය Click කරන්න.   බට දීන් ඉශත     

(2) යේදයේ දීෂායලන තිරය නීලත ීයේ. එහි  බට බා දී ඇති Username ශා  බ විසන් අලුයතන් වකව් කර 

ගන්නා ද මුරඳදය (Password) ඇතුෂත් කරන්න  එවිට  බට ඳාවයහි යතොරතුරු ඇතුෂත් ඳශත තිරය දිව් ලනු 

ඇත    බ ඳාවට අදාෂ යතොරතුරු නිලීරැදි දීයි බන්න  Grade Span, Principal’s Details, Details of the Teacher 

In-charge යන මාතෘකා යටයත් අවා ඇති යතොරතුරු ඳරිගණකගත කර Submit යකොටව click කරන්න  

 

යතොරතුරු ඳරිගණකගත කර Submit යකොටව click කෂ ඳසු ඳශත ඳරිගණක තිරය ීයේ  දීන් නීලතත්  යේ 

ඳරිගණක තිරයේ දිව්ලන Proceed ලචනය Click කරන්න 

 

 



(5)  දීන්  බට ඉශත (1) යේදයේ දීෂායලන තිරය නීලත ීයේ  එහි Schools ලචනය Click කරන්න.   බට දීන් 

ඉශත (2) යේදයේ දීෂායලන තිරය නීලත ීයේ. යමම ඳරිගණක තිරයේ ඳශතින් ඇති යකොටයවේ  යේ Username 

වශ  යේ නල මුරඳදය (Password) ඇතුෂත් කරන්න  එවිට  බට ඳශත ඳරිගණක තිරය ීයේ  (යමහි දීෂායලන 

ඳන්ති ප්රමාණය  බ ඳාවයල් ඳන්ති ඳරාවයට (Grade Span) අනුරඳ යේ  

 

 

i. දීන්  යේ ඳාවයහි දත්ත ඳරිගණකගත කිරීයේ අලවථ්ාලට එෂඹ සටී   

ii. යේ  ලන විට  බ ඉශත (2) යේදයේ (b) ලගන්තියයන් දෂාලා ඇති “ආකෘති ඳත්රය” download කර මුද්රිත 

පිටඳත වේපූර්ණ කර තිබිය යුතු යේ   

iii. ඉන් ඳසු ලරකට එෂා ඳන්තිය බීගින් යතෝරායගන දත්ත ඇතුෂත් කරන්න   

iv. ඉශත තිරයේ ඇති  Grade 1 යකොටව Click කෂ විට ීයබන ඳරිගණක තිරය ඳශත  දීෂායේ  

 

 

(v) එෂා එෂා යඳොතට අදාෂල මුළු ශිය වංඛ්යාල(Total students) දීනට ඉතිරි යඳොත් වංඛ්යාල(Remaining Books) 

නීලත භාවිතා කරන යඳොත් වංඛ්යාල(Reusing Books) අමතරල අලය යඳොත් (Additional Books) අදාෂ තීරයන්හි 

ඇතුෂත් කර Submit මත Click කරන්න.  

(vi) Submit මත Click කෂ ඳසු යේ වංයෝධනයෂා කිරීමට අලය නේ Clear මත Click කර නීලත වංඛ්යා ඇතුෂත්        

කරන්න  

(vii) යේ ආකාරයට  බට සයලුම ඳන්ති වදශා දත්ත ඇතුෂත් කෂ ශීකි යේ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6) පරිගණකයට ඇතුළු කරන ෙ ෙත්ත පරීක්ෂා කිරීම හා ලාර්තා බා ගැනීම 

 
 

(a) ඳරිගණකයට ඇතුළු කරන ද දත්ත ඳරීෂාා කිරීම වශා  බට ඉශත තිරයේ ඉශෂ දකුණු ඳව දීෂායලන View 

Data මගින් සදු කෂ ශීකිය  

(b) View Data යකොටව Click කෂ විට  බට ඳශත තිරය ඳරිගණකයේ දීකිය ශීකිය  

 

(c) ඉශත තිරයේ Download Summary මගින්  බට  බ විසන් ඇතුෂත් කරන ද දත්ත, ඳශත ආකාරයේ Excel 

යගොනුලෂා යව ද බා ගත ශීකිය 

 

 

(d) Logout මගින්  බට ඳරිගණක ලීකවටශන Close කිරීමට ශීකිය  


