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අමළතළාං මල්කේල්  

පෂළත් වභළ ප්රධාළන මල්කේල්  

දිවහත්රික් මල්කේල්  

 

ශ්රී ාංකළ රමවේපළනන මව ලමයි I මර ණියේමන ලධධාළන්  විම  මර ණියේයඋ උවවහ රීන්ම 

 

         අාංක 1670/32 නරණ 2010.09.10 ලන දිනෆති ගෆවට් පත්රමය  ප්රකළයඋ පත් කරු  ෆූ  ශ්රී ාංකළ 

රමවේපළනන මව ලළ ලලවහාළ වාං්රශයඋ අාංක 2196/42 ශළ 2020.10.08 දිනෆතිල කරන න ලලවහාළ 

වාංමෝධානමන විධිවිධාළන අු ල 2021.01.01 දිනඋ ශ්රී ාංකළ රමවේපළනන මව ලමන විම  මර ණියේමන 

අු මත තනතු් වාංඛ්ළමප පලත්නළ රපරපාපළ ප රවරම ම වාශළ දුදුදුකේ ෆූ  ලධධාළන් මග  අයදුේපත් 

කෆාම මඋ රළජ් මව ලළ මක ිෂ  වභළමප අු මෆතිය ෆී  තත. 

 

02. ඒ අු ල ශ්රී ාංකළ රමවේපළනන මව ලමන විම  මර ණියේමන 2021.01.01 දිනඋ පලත්නළ රපරපාපළ ප 

නශයක් (10) රවරම ම වාශළ අයදුේපත් කෆාලළ දුදුදුකේත් ලධධාළන්  අතරි  මජ්හාතළ මල්ඛ්නමන 

අු රවළිමලෂ අු ල රපරපාපළ ප වාංඛ්ළල මම  මනණයණයක් ලන ලධධාළන්  වාංඛ්ළලක් වේඛ ඛ් පන්ක්ණයඋ 

කෆාම මඋ මමයි  කඋයුතු කරු  ෆමබ්. 

 

03. විම  මර ණියේයඋ උවවහ රීන්ම වාශළ වරපරළය ය යුතු දුදුදුකේ 
 

I. විහල විනළ ප්රතිපළනන මක ිෂ  වභළල විින  රවළිගත් විහල විනළයරී  මශෝ රවළිගත් උවවහ 

අධාළපන තයතනයරී  පශත වාශ  වියය මග  කලර කකකඋ මශෝ අයත් වියය 

ක්ම ත්රයරී  පහාළත් උපළධියක් ාළ තිී ම. මමම පහාළත් උපළධියඋ අලම ලමය  ල්ෂ 

කකක අධායන කඋයුතු තතුෂත් විය යුතු මප. 

(අ) වාංල්ෂධාන වෆදුේකරණය / වාංල්ෂධාන අධාළපනය / ලළපිති වෆදුේකරණය / 

ලළපිති කෂමනළකරණය 

(ත) ත්ෂථික විනළල / ත්ෂථික ිෂතිය / ල් ත්ෂථික විනළල / වාංල්ෂධාන ත්ෂථික විනළල 

(ත)  ලළණියේජ් / ල් කෂමනළකරණය 

(ඈ)  වමළජ් විනළල / වමළජ් ලෆඩ / ප්රජ්ළ වාංල්ෂධානය / අධාළපනය / මපෝණය / මව්ඛ් 

(ඉ)  ගණියේතය / වාංඛ්ළන විනළල / ප්රමළණළත්මක ිලල්පරම වශ ප්රමළණළත්මක විහමල්ණය 

 
මමේ අාංකය     ඔමබ් අාංකය      දිනය 
எனது இை                    உது இை       ிக ி     
My No      Your No      Date 
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(ඊ)  කිෂික්ෂමය / වත්ල පළනය / පරිවර විනළල / කිෂි ත්ෂථික විනළල 

(උ)  මත රතු් තළක්ණය / පරිගණක විනළල / කෂමනළකරණ මත රතු් පද්ධාති (MIS) 

(ඌ) භූමගෝ විනළල / ප්රළමද්ය ය වාංල්ෂධානය / නළගරික වාංල්ෂධානය / නළගරික වශ 

ප්රළමද්ය ය වෆදුේකරණය / භූමගෝ විනළත්මක මත රතු් පද්ධාතිය / ජ්නගශන විනළල 

/ ජ්නගශන අධායනය 

(ක)  මළනල වේපත් කෂමනළකරණය / අමවි කෂමනළකරණය / ව ලධමපනනය 

(ඒ) මභ්තික වෆදුේකරණය / ප්රලළශන වෆදුේකරණය / නගර වශ ්රළමීය 

වෆදුේකරණය / ක්ෂමළ ත කෂමනළකරණය 

(ඔ) රළජ් මව ලළ මක ිෂ  වභළල විින  අු මත කරු  ාන මලනත් විය ක්ම ත්රයක් 

 

II. උවවහ රීන්ම වාශළ දුදුදුකේ පන්ක්ළ කරු  ාන දිනඋ මව ලමන පෂඛ  මර ණියේමන ලවර පශක 

(05) වක්රීය ශළ වතුදානළයක මව ලළ කළයක් වේපූ්ෂණ කර තිී ම ශළ පෂඛ  මර ණියේයඋ උවවහ 

රීන්මම  පදු ලෆදාපා ල්ෂධාක පශක් (05) උපයළමගන තිී ම. 

 

III. උවවහ රීන්ම වාශළ දුදුදුකේ පන්ක්ළ කරු  ාන දිනඋ මව ලමන ලවර නශ අඋකඋ (18) මන අ ප 

වක්රීය මව ලළ කළයක් වේපූ්ෂණ කර තිී ම.  

 

IV. උවවහ රීන්ම වාශළ දුදුදුකේ පන්ක්ළ කරු  ාන දිනඋ පූ්ෂලළව න ලවර පශ (05) තුෂ ලළ්ෂෂික 

කළ්ෂය වළධානය වතුදානළයක මශෝ ඉශෂ මට්උමක පෆලතීම. 

 

V. උවවහ රීන්ම වාශළ දුදුදුකේ පන්ක්ළ කරු  ාන දිනඋ රළජ් මව ලළ මක ිෂ  වභළ ාරමල්ඛ් 

අාංක 01/2020 ි වාශ  විධිවිධාළනය උ අු කූල විනයළු කූ න පලමක් ාළ මන තිී ම. 

 

VI. තු ලන කළ්ෂයක්මතළ කඩඉම ලධයිෂත දිනඋ වේපූ්ෂණ කර තිී ම. 

 

04. උවවහ රීන්මේ රමය 

 

4.1  මව ලළ ලලවහාළලඋ අාංක 2196/42 ශළ 2020.10.08 දිනෆතිල කරන න 5 ලන ලලවහාළ වාංමෝධානය 

පරිදි රළජ් මව ලළ මක ිෂ  වභළල විින  පත් කරු  ාන වළමළිකකය  තිමනමනුගමග  වම විත 

වේඛ ඛ් පන්ක්ණ මණ්ඩයක් මගි  2021.01.01 දිනඋ පලත්නළ රපරපාපළ ප වාංඛ්ළල මම  

මනණයණයකඋ මන ලෆඩි අයදුේක්ල  වාංඛ්ළලක් වේඛ ඛ් පන්ක්ණයඋ භළජ්නය කර විම  

මර ණියේයඋ පත් රීන්ම වාශළ ලන ලධ්ෂමද්ය  රළජ් මව ලළ මක ිෂ  වභළල මලත ඉදිරිපත් කරු  

ෆමබ්. 

 

4.2 ඒ අු ල රළජ් මව ලළ මක ිෂ  වභළල විින , වේඛ ඛ් පන්ක්ණ මණ්ඩය විින  ඉදිරිපත් කරු  

ාන ලධ්ෂමද් අු ල I මර ණියේමන ිනටින ලධධාළන් මේ මජ්හාතළ අු රවළිමල අු ල 2021.01.01 
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දිනඋ විම  මර ණියේමන පලතින රපරපාපළ ප වාංඛ්ළලඋ වමළන ලධධාළන්  වාංඛ්ළලක් විම  මර ණියේයඋ 

උවවහ කරු  ෆමබ්. 

 

4.3 රළජ් මව ලළ මක ිෂ  වභළල විින  අු මත කරු  ාන නළම මල්ඛ්නමන වාශ  ලධධාළන්  තමළ 

මලත ාළ මනන පත්ම ම මළව මනකක් (02) තුෂ භළර මන ගත මශ ත් කම ලධධාළන්  වාශළ අු මත 

කර තති උවවහම ේ අලාංණය රීන්මඋ කඋයුතු කරු  ෆමබ්. ඉ  අනතු්ල වේඛ ඛ් පන්ක්ණයඋ 

ඉදිරිපත් වූ ලධධාළන් මග  මජ්හාතළ අු රවළිමල අු ල ඊෂඟඋ ිනටින ලධධාළරියළ මශෝ 

ලධධාළන් උ අනළෂ උවවහ ම ම ාළ දී කමව  භළර මන ග නළ තනතු්ලඋ පත් රීන්මඋ රළජ් මව ලළ 

මක ිෂ  වභළලඋ ිනදු ලු  තත. කමව  ිනදු කරු  ා ම  මව ලළ අලතළලය මශ තුමලලධ. 

 

05. 2021.01.01 දිනඋ පලත්නළ රපරපාපළ ප වාශළ උවවහම ේ කරු  ාන ාෆවි  කදිනඋ දුදුදුකේ ාන 

ලධධාළන්  තමළ විින  මේ වමඟ ලන තකිතියඋ අු ල වේපූ්ෂණ කරන න අයදුේපත අමළතළාං 

මල්කේල් , ප්රධාළන මල්කේල් , දිවහත්රික් මල්කේල් , මනපළ්ෂතමේ තු ප්රධාළීන  මින  මළ මලත 

2021.07.30 දින මශෝ ඊඋ මපර ෆමාන මව  කවිය යුතුය. කදිනඋ පදුල කලන අයදුේපත් රීිනදු මශ තුලක් 

මත භළරගු  මන ාන අතර වමන වහල ශළ අවේපූ්ෂණල කලන අයදුේපත් ප්රතික්ම ප කරු  ෆමබ්. 

 

06. ඉශත වාශ  ල්ය ක දුදුදුකේ වරපරළ තත්නේ පමණක්, අයදුේපත් ඉදිරිපත් රීන්මඋ කඋයුතු කරන 

මව අනළෂ ලධධාළන්  නෆු ලත් කරන මම  න ලළ ිනටින අතර, නෆනඋ විරළම මගන ිනටිමන වලන, 

2021.01.01 දින මතක් මශෝ කදිනඋ පදු දිනයක් මතක් මව ලමන මයදී ිනටි වශ උවවහ ම මඋ ඉශත 03 

මේනමන වාශ  දුදුදුකේ වරපරළ තති, මපර උවවහ ම ේ අලවහාළමපදී වේඛ ඛ් පන්ක්ණයඋ මපීන ිනටි නඛ ත් 

උවවහ ම ේ මන න මශෝ ඉල්ලුේ රීන්මඋ මන ශෆරී වූ ලධධාළන් ශඋ න මමම උවවහ ම ේ වාශළ ඉල්ලුේ කෂ 

ශෆරීය.  

 

07. මේ වේා ධාමය  අනළෂ ලධධාළන්  නෆු ලත් කර ම  නේ මෆනවි.     

 

 

 
 

මේ.මේ. රත්නිනරි 

මල්කේ 

රළජ් මව ලළ, පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතළාංය 
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ශ්රී ලංක ක්රභම්පඳදන  සමේවසෙහි I සරේණියේසන ලධලධන් විස ේෂ සරේණියේෙඋ සමම රීනභ ම  දෙදු්පඳත 

 

      කර්ෙලීෙ ප්රසෙජනනෙ ිණණියේමි 

     දෙදු්පඳත් දංකෙ 

(ද) සකොඋම - ලධලධරිෙ විසි් ම්පපූර්ණ කළ යුතුෙ. 

1. නභ -  

 1.1 ම්පපූර්ණ නභ : ........................................................................................සභෙ/මිෙ/භෙ 

 1.2 ඳත්වී්ප ලිිණසෙහි ම ් නභ : ......................................................................................... 

2. නතික  ඳුනු්පඳත් දංකෙ : ........................................................................................................ 

3. සඳ් දිනෙ : .......................................................................................................................... 

4. සඳෞද්ගලික ලිිණනෙ : ................................................................................................................ 

5. දුරකථන දංකෙ -   5.1   ලධවම : .....................................      5.2   නංගභ : ..................................... 

6. 6.1   තනතුර :......................................................................................................................... 

 (දනඋ දරණ / දනඋ විරමික න්ප විරභ ෙන දවමථ සේදී දරූ) 

 6.2   දනඋ විරමික න්ප විරභ ගත් දිනෙ : ................................................................................... 

7. දභතං ෙ / සදඳර්තස්ප්තුව : ............................................................................................... 

8. කර්ෙලීෙ ලිිණනෙ : ................................................................................................................. 

9. 9.1   කර්ෙලීෙ දුරකථන දංකෙ : ............................................................................................... 

9.2   කර්ෙලීෙ ෆක්ම දංකෙ : .................................................................................................. 

10. ඳත්වී්ප / සමමවී්ප දින -  

 10.1   ශ්රී ලං.ක්රභ.සමේ. II/II සරේණියේෙඋ (III ඳ්තිෙඋ) ඳත්වී්ප දිනෙ : .................................................. 

 10.2   ශ්රී ලං.ක්රභ.සමේ. II/I සරේණියේෙඋ (II ඳ්තිෙඋ) සමම වී්ප දිනෙ  : ................................................. 

 10.3   ශ්රී ලං.ක්රභ.සමේ. I සරේණියේෙඋ (I ඳ්තිෙඋ) සමම වී්ප දිනෙ : ....................................................... 

( I සරේණියේෙඋ / I ඳ්තිෙඋ සමමවී්ප ලිිණසන ම තික කළ ිණඋඳත 10.3 ව සේ දංක කර ඇමිණියේෙ යුතුෙ.) 
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11. I සරේණියේෙඋ සමම වීසභ් ඳ ස සමේවසන සනොසි ක කල මාභව් ම  විනෙනුකල දවමව්ප ලම භ භත සමේව 

කලෙ දවමවී්ප -  

11.1   ලධවවම ලඵ ගනීභ භත සමේව කලෙ දවමවීභ (දදළ සේ න්ප ඳභණක් ම්පපූර්ණ කර්න)  

දනු 

දංකෙ 

ලධවවම දනුභතිෙ ම  දදළ 

සකෝසද්සි 

කල මාභව 

 

සමේව කලෙ දවමවන දින 

ගණන 

සිඋ දක්ව දවු: භම දින 

i ආෙතන මංග්ර සන V:2.5.4      

ii ආෙතන මංග්ර සන XII:16      

iii කළභනකරණ සමේව 

චක්රසඛ  දංක10 

     

iv කළභනකරණ සමේව 

චක්රසඛ  දංක33 

     

v ආෙතන මංග්ර සන XII:36      

vi සවනත් වටුප් රහිත ලධවවම      

සමේව කලෙ දවමවන ම්පපූර්ණ දින ගණන    

(ලධවවම දනුභත කළ ලිිණ වල ම තික කළ ිණඋඳත් 11.1.i, 11.1.ii, 11.1.iii ආදී ව සේ කරුණඋ 

දදළව දංක කර ඇමිණියේෙ යුතුෙ.) 

11.2 විනෙ කරුණු භත සමේව කලෙ දවම වීභ (දදළ සේ න්ප ඳභණක් ම්පපූර්ණ කර්න)  

විනෙ තීරණෙ සචජදන ඳත්රෙ 

දනුව වරද සිදුව 

කල මාභව 

සමේව කලෙ දවමවන දින ගණන 

දවු: භම දින 

I. වටුප් වර්ධක .........ක් 

විල්පබනෙ රීනභ 

    

II. සවනත්     

සමේව කලෙ දවමවන ම්පපූර්ණ දින ගණන    

(විනෙ තීරණ වල ම තික කළ ිණඋඳත් 11.2.i, 11.2.ii ආදී ව සේ කරුණඋ දදළව දංක කර 

ඇමිණියේෙ යුතුෙ.) 

11.3 11.1   11.2 හි මුළු එකතුව : දවු. ................. භම ............... දින ................. 

11.4 I සරේණියේෙඋ ඳත්ව දිසන් ිදිරිෙඋ ි ත 11.3 හි කල මාභව ිවත් කළ විඋ දිනෙ : 

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

12. පූර්වම්න ඳම වමර තුළ වටුප් වර්ධක ලඵ තිම භ. 

12.1 සමම වීභඋ  සදු සක්ප ලඵන දිනඋ පූර්වම්න වමර 05 තුළ සිෙලු වටුප් වර්ධක** සඳෙසගන 

තිසේ / නත.* 
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(ආෙතන මංග්ර සන XII:16:9, XII:16:10 ම  XII:36:1:4(i)   (ii) ෙඋසත් ලඵ ඇති වටුප් 

වර්ධක සමම වී්ප ම  ිණළිගනු සනොලසේ.) 

  *(දදළ සනොවන වචනෙ කඳ  රි්න) 

 

12.2 සමම වීභඋ  සදු සක්ප ලඵන දිනඋ පූර්වම්න වමර 05 තුළ වටුප් වර්ධක ලඵ සනොභති න්ප වටුප් 

වර්ධක 05 ලඵන දින සතක් සමම වීභඋ  සදු සක්ප ලඵන දිනෙ නවත ගණනෙ කළ යුතුෙ. ඒ දනුව 

 සදු සක්ප ලඵන දිනෙ** : ..................... 

**(වටුප් වර්ධක ඳත්රික ඳස ේ (05) ම තික කළ ිණඋඳත් 12.1 සිඋ 12.5 දක්ව දංක කර 

දමුණ්න) 

 

13.  රන සමේව සකොමිෂ් මබ චක්රසඛ  01/2020 හි ම ් විිවවිධනේඋ දනුව විනෙනුකල දුවව්ප ලඵ 

සනොභති වීභ 

13.1 සගොනුව දනුව, සමම වීභඋ  සදු සක්ප ලඵන දිනඋ පූර්වම්න වමර 05 තුළ රීසිදු විනෙ දුවවභකඋ 

ලක් වී සනොභත. (සදඳර්තස්ප්තු ප්රධලධෙ විසි් ස්ප ඵව ලිිතත ප්රක ෙරී් ම තික කළ යුතුෙ - 

ිඛලු්පඳසතහි “ආ” සකොඋම ෙඋසත්) 

13.2  13.1 හි ම ් කලමාභව තුළ විනෙ දුවවභකඋ ලක්ව ඇති දතර 11.2 ෙඋසත් කරුණු ම ් කර 

ඇත්න්ප ම  ඒ දනුව සමම වී්ප දිනෙ මංස ජධනෙ සේ න්ප එභ දිනෙ : ...............................  

13.3 සමම වීභඋ  සදු සක්ප ලඵන දිනෙ 12.2   13.2 දනුව මංස ජධනෙ සේ න්ප නව මංස ජිවත දිනෙ : 

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

 

14. පූර්වම්න වමර ඳ  (05) තුළ වර්ෂික කර්ෙ මධන ඇගයුභ දනුව වඩ  සිනභ ෙ ඳත් ඵව ිණලිබිඹු වීභ. 

ි ත 12 ස ජ 13 දනුව  සදු සක්ප ලඵන දිනඋ දදළ වර්ෂෙඋ පූර්වම්න වර්ෂ 05 ඳ ත වගුසවහි ඳළමු 

තීරුසේ මඋ ් කළ යුතුෙ. දදළ කර්ෙ මධන වර්ත 05 හි ම තික කළ ිණඋඳත් ඇමිණියේෙ යුතුෙ. කර්ෙ 

මධන වර්තසේ දවමන ඇගයුසභහි විකඛඳ ලධර්සද්  එකකඋ වඩ දක්ව ඇති ම  දදළ ලධලධරිෙසේ 

දත්මන   ලධල මුද්රව තඵ සනොභති වර්ත ිණළිගනු සනොලසේ. 

 

වර්ෂෙ දවමන ඇගයුභ 

විශිෂඨි / මභන ප්රභණෙඋ වඩ ි ළි / මතුටුදෙකි / 

දමතුටුදෙකි 

දදළ ලධලධරිෙ 

දත්ම් තඵ 

ඇත / නත 

   

   

   

   

   

එක් එක් වර්ෂසන කර්ෙ මධන වර්තව දනුව ම්භ සප්ළිෙක්   තීරුවක්භ ම්පපූර්ණ කළ යුතුෙ. 
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15. සමේව වවමථසේ 10.3.1 (i)  සදු සකභ ම්පපූර්ණ කර තිම භ 

15.1 

දනු 

දංකෙ 

15.2  

ඳ චත් 

සඳිවසන නභ 

15.3 

විෂෙ 

ක්සෂේත්රෙ 

15.4 

එභ සඳිවෙ 

ිණරිනභන 

ලද වි ව 

විදලෙ 

15.5 

එභ වි ව විදලෙ, 

වි ව විදලෙක් 

ව සේ වි ව 

විදල ප්රතිඳදන 

සකොමිෂ් මබව 

ිණළිසගන තිසේද 

ෙන වග 

15.6 

සඳිව කල 

මාභව 

(ආර්පබක 

  දවමන 

දිනෙ) 
 

15.7 

සඳිවෙ 

වලංගු 

දිනෙ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

(15.1 ව සේ දංක සෙොද සඳිව ම තිකෙ ම  විමතරත්භක ප්රතිපල මඋ සනහි ම තික කළ ිණඋඳත් 

ඇමිණියේෙ යුතුෙ.) 

 

16. සමම වීභඋ  සදු සක්ප ලඵන දිනඋ සමේවසන වමර ද දඋ (18) කඋ සනොදවම මක්රීෙ සමේව කලෙක් ම්පපූර්ණ 

කර ඇත. / නත.* 

 

17. තු්වන (03) කර්ෙක්ෂභත කඩි්ප ඳනක්ෂණෙ 

 17.1 ම්පපූර්ණ කළ යුතු දිනෙ : ....................................... 

 17.2  ම්පපූර්ණ කළ දිනෙ : ....................................... 

 

18. සමේවෙ රීනභඋ කභති තනතුර   දදළ සමේව මථන 05 ක්: 

දනු දංකෙ තනතුර සමේව මථනෙ 

1   

2   

3   

4   

5   

(ශ්රී ලං.ක්ර.සමේ. විස ේෂ සරේණියේසන තනතුරක් රපරප්ඳවමව ඳවතින ආෙතන දතරි්, ආෙතන ඳ ක් ප්රමු ත 

දනුිණළිසවල දනුව) 
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ි ත දංක 01 සිඋ 18 සතක් ලධරවද   ම්පපූර්ණ සතොරතුරු මහිත ිඛලු්පඳත ම  දමුණ එවන සලම ම ් කර 

ඇති සිෙලු සඛ න වල ම තික කළ ිණඋඳත් කරුණඋ දදළ දංකෙ එක් එක් සඛ නසන දකුණු ි ළ සකළවසරහි 

මඋ ් කර දංක ිණළිසවලි් දමුණ සගොනුවක් ව සේ මකම කර, ස්ප මභඟ ිදිරිඳත් කරමි.  

තවද භ විසි් සමම රීනභ භත ඳත් කරනු ලම භඋ ිඛල ඇති ශ්රී ලංක ක්රභම්පඳදන සමේවසන විස ේෂ සරේණියේසන 

තනතුරක් රපරප්ඳවමව ඳවතින ඕන්භ සමේව මථනෙකඋ/එභ මථනවලඋ ිත ආම්න මථනෙක ශ්රී ලංක 

ක්රභම්පඳදන සමේවසන විස ේෂ සරේණියේසන තනතුරක් ම  ඳත් කරනු ලම භඋ කභත්ත ප්රක  කරමි. 

භම සදකක් (02) ඇතුළත එභ තනතුර බර ගනීභඋ දසඳොස ොමත් වුවස ොත් සමම රීනභඋ සඳර සි ක සරේණියේෙඋ ම  

තනතුරඋ සඳරල ෙවනු ලම භඋ සභි් කභත්ත ප්රක  කරමි.  

 

දිනෙ : ............................    ............................................ 

ිඛලු්පකරුසේ දත්මන 

තනතුරු නභෙ ම  ලධල මුද්රව 

 

(ආ) සකොඋම - සදඳර්තස්ප්තු ප්රධලධෙ විසි් ම්පපූර්ණ කළ යුතුෙ. 

 

සඛක්ප, 

රන සමේව, ඳළත් මබ   ඳළත් ඳලන දභතං ෙ / දදළ දභතං ෙ 

1. ලධලධරිෙ ි ත ම ් කර ඇති සිෙලු කරුණු ලධවරදිෙ. 

 

2. දංක 11,12   13 උ දදළ කරුණු සගොනුව දනුව මම ඵලන ලදී. ම ් කර ඇති කරුණු ලධවරදි ඵවද 

සිෙලු සතොරතුරු ම්පපූර්ණව ිදිරිඳත් කර ඇති ඵවද දදළ සිෙලු සඛ න වල ම තික කළ ිණඋඳත් දමුණ 

ිදිරිඳත් කර ඇති ඵව ද ම තික කරමි. 

 

3. ලධලධරිෙඋ එසරහිව විනෙ කඋයුතු ආර්පබ රීනභඋ කඋයුතු කරමි් ස ජ විනෙ ඳනක්ෂණ සිදු සවමි් ඳවතිි / 

සනොඳවතිි  

 

3.1 ි ත ිණළිතුර “ඳවතිි” න්ප වරද කළ දිනෙ   : ............................................. 

3.2 විනෙ ඵලධරිෙ විසි් සචජදන ඳත්රෙ ලධකුත් කළ දිනෙ  : ............................................. 

 

4. ............................................................................................. භ ත / භ ත්මිෙ / සභනවිෙ සේ 

රනකරි / ඳමිණීභ /  සිනභ මතුටුදෙකෙ. ඔහුසේ / ඇෙසේ කර්ෙමධනෙ, නෙකත්වෙ,  රීෙව   ඊළඟ 

සමම වීභඋ දදළව තනතුරු   වගකී්ප දනස්ප  රීෙව මලක ඵලීමි. ඔහු / ඇෙ ශ්රී ලංක ක්රභම්පඳදන 

සමේවසන විස ේෂ සරේණියේෙඋ සමම රීනභ ලධර්සද්  කරමි/ සනොකරමි. 
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5. ලධවරදිව, දනනව ම්පපූර්ණ කළ දෙදු්පඳතද, එක් එක් කරුණඋ දදළ දංකෙ මඋ ් කරමි් දංක ිණළිසවළි් 

දදළ සඛ න වල ම තික කළ ිණඋඳත් ද දමුණ මකම කරන ලද සගොනුව ස්ප මභඟ එවමි. 

 

 
 

දිනෙ : .................................    .............................................. 

සදඳර්තස්ප්තු / ආෙතන ප්රධලධෙසේ 

දත්මන, තනතුරු නභෙ 

ම  ලධල මුද්රව 

මඋ න : සනොගළසඳන වචන කඳ රි්න. 

 

(ඇ) සකොඋම - දදළ දභතං සන සඛක්ප විසි් ම්පපූර්ණ කළ යුතුෙ. 

 

සඛක්ප, 

රන සමේව, ඳළත් මබ   ඳළත් ඳලන දභතං ෙ. 

 

1. ශ්රී ලංක ක්රභම්පඳදන සමේවසන I සරේණියේසන ................................................. භ ත / භ ත්මිෙ / 

සභනවිෙසේ රනකරි    සිනභ ිණළිඵව සදඳර්තස්ප්තු/ ආෙතන ප්රධලධෙසේ ලධර්සද්  මභඟ එකඟ සවමි / 

එකඟ සනොසවමි. 

2. ලධලධරිෙසේ රනකරි /  සිනභ / විස ේෂ කුමලත   කර්ෙ මධනෙ ඇගයීභඋ ලක්කසළමි. 

............................................................. භ ත / භ ත්මිෙ / සභනවිෙ 2021.01.01 දිනඋ ශ්රී ලංක 

ක්රභම්පඳදන සමේවසන විස ේෂ සරේණියේෙඋ සමම රීනභ ලධර්සද්  කරමි. / සනොකරමි.* 

 (*ලධර්සද්  සනොකර්ස් න්ප, ස ේතුව සක කසේ ම ් කර්න.) 

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

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

3. ලධවරදිව, දනනව ම්පපූර්ණ කළ දෙදු්පඳතද, එක් එක් කරුණඋ දදළ දංකෙ මඋ ් කරමි් දංක ිණළිසවළි් 

දදළ සඛ න වල ම තික කළ ිණඋඳත් ද දමුණ මකම කරන ලද සගොනුව ස්ප මභඟ එවමි. 

 

 

 

දිනෙ : .................................             ............................................ 

සඛක්ප, 

................................... දභතං ෙ 

 ලධල මුද්රව 



විශ ේෂ ශරේණියේශප රප්පාඩු  - ශ්රී .ක්ර්ශ.ේ්  

අනු 

අකකය 
අමුත්ුක ය ා ්ුය අමුත්ුක ය 

රප්පාඩු  

.කඛ්ුව 

1 අධිකරණ අමාත්ාාංය 1 

2 මුදල් අමාත්ාාංය 3 

3 රාජ් ේව ලා, ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්ාාංය 1 

4 ේලෂ අමාත්ාාංය 1 

5 
නාගරික වාංලර්ධන, ේලරෂ වාංරක්ණ, අඳද්රල ැහශහරීමම ශා ්රජ්ා ඳවිත්රත්ා 

කටයුතු රාජ් අමාත්ාාංය 
1 

6 ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන කටයුතු රාජ් අමාත්ාාංය 1 

7 
වමෘද්ධි, ගෘශ ආර්ථික, ක්ෂුද්ර ූල, ව්ලයාං රැකියා ශා ලාඳාර වාංලර්ධන රාජ් 

අමාත්ාාංය 
1 

8 
අධාඳන ්රතිසවාංව්කරණ, විලෘත් වි්ලවිදා ශා රසරව්අ අධාඳන ්රලර්ධන 

රාජ් අමාත්ාාංය 
1 

9 
වී ශා ධාන, කාැනික ආශාර, එෂලළු, ඳතුරු, මිරිව,් ළූනු ශා අර්ත්ාඳල් ලගා 

්රලර්ධන, බීජ් නි්ඳාදන ශා උවව් ත්ාක්ණික කෘෂිකර්ම රාජ් අමාත්ාාංය 
1 

10 
ග්රාමීය ය ශා ්රාේද්ය ය ඳාය ය ජ්වපාඳාදන ලාඳෘතිස වාංලර්ධන රාජ් 

අමාත්ාාංය 
1 

11 
ගුදපා ඳශසුකපා, ැශාලුපා අාංගන, ලරාය වහඳයුපා ඳශසුකපා ශා ේැෝට්ටු ශා නහව් 

කර්මාන්ත් වාංලර්ධන රාජ් අමාත්ාාංය 
1 




