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ශ්රී ලංක ක්රභම්පඳදන  සමේවසෙහි I සරේණියේසන ලධලධන් විස ේෂ සරේණියේෙඋ සමම රීනභ ම  වන අෙදු්පඳත 

 

      කර්ෙලීෙ ප්රසෙජනනෙ ිණණියේමි 

     අෙදු්පඳත් අංකෙ 

(අ) සකොඋම - ලධලධරිෙ විසි් ම්පපූර්ණ කළ යුතුෙ. 

1. නභ -  

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

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

2. නතික  ඳුනු්පඳත් අංකෙ : ........................................................................................................ 

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

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

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

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

 (දනඋ දරන / දනඋ විරමික න්ප විරභ ෙන අවමථ සේදී දරූ) 

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

7. අභතං ෙ / සදඳර්තස්ප්තුව : ............................................................................................... 

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

9. 9.1   කර්ෙලීෙ දුරකථන අංකෙ : ............................................................................................... 

9.2   කර්ෙලීෙ ෆක්ම අංකෙ : .................................................................................................. 

10. ඳත්වී්ප / සමමවී්ප දින -  

 10.1   ශ්රී ලං.ක්ර.සමේ. III සරේණියේෙඋ ඳත්වී්ප දිනෙ : .................................................. 

 10.2   ශ්රී ලං.ක්ර.සමේ. II සරේණියේෙඋ සමම වී්ප දිනෙ  : ................................................ 

 10.3   ශ්රී ලං.ක්ර.සමේ. I සරේණියේෙඋ සමම වී්ප දිනෙ : ................................................... 

( I සරේණියේෙඋ සමමවී්ප ලිිණසන ම තික කළ ිණඋඳත 10.3 ව සේ අංක 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 අවමවී්ප -  

11.1   ලධවවම ලඵ ගනීභ භත සමේව කලෙ අවමවීභ (අදළ සේ න්ප ඳභණක් ම්පපූර්ණ කර්න)  

අනු 

අංකෙ 

ලධවවම අනුභතිෙ ම  අදළ 

සකෝසද්සි 

කල මාභව 

 

සමේව කලෙ අවමවන දින 

ගණන 

සිඋ දක්ව අවු: භම දින 

i ආෙතන මංග්ර සන V:2.5.4      

ii ආෙතන මංග්ර සන XII:16      

iii කළභනකරණ සමේව 

චක්රසඛ  අංක 10 

     

iv කළභනකරණ සමේව 

චක්රසඛ  අංක 33 

     

v ආෙතන මංග්ර සන XII:36      

vi සවනත් වටුප් රහිත ලධවවම      

සමේව කලෙ අවමවන ම්පපූර්ණ දින ගණන    

(ලධවවම අනුභත කළ ලිිණවල ම තික කළ ිණඋඳත් 11.1.i, 11.1.ii, 11.1.iii ආදී ව සේ කරුණඋ 

අදළව අංක කර ඇමිණියේෙ යුතුෙ.) 

11.2 විනෙ කරුණු භත සමේව කලෙ අවම වීභ (අදළ සේ න්ප ඳභණක් ම්පපූර්ණ කර්න)  

විනෙ තීරණෙ සචජදන ඳත්රෙ 

අනුව වරද සිදුව 

කල මාභව 

සමේව කලෙ අවමවන දින ගණන 

අවු: භම දින 

I. වටුප් වර්ධක .........ක් 

විල්පබනෙ රීනභ 

    

II. සවනත්     

සමේව කලෙ අවමවන ම්පපූර්ණ දින ගණන    

(විනෙ තීරණවල ම තික කළ ිණඋඳත් 11.2.i, 11.2.ii ආදී ව සේ කරුණඋ අදළව අංක කර 

ඇමිණියේෙ යුතුෙ.) 

11.3 11.1   11.2 හි මුළු එකතුව : අවු. ................. 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.) 

  *(අදළ 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 අනුව 

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

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

අමුණ්න) 

 

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

සනොභති වීභ 

13.1 සගොනුව අනුව, 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 අතර 11.2 ෙඋසත් කරුණු ම ් කර 

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

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

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

 

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

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

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

මධන වර්තසේ අවමන ඇගයුසභහි විකඛඳ ලධර්සද්  එකකඋ වඩ දක්ව ඇති ම  අදළ ලධලධරිෙසේ 

අත්මන   ලධල මුද්රව තඵ සනොභති වර්ත ිණළිගනු සනොලසේ. 
 

වර්ෂෙ අවමන ඇගයුභ 

විශිෂඨි / මභන ප්රභණෙඋ වඩ ි ළි / මතුටුදෙකි / 

අමතුටුදෙකි 

අදළ ලධලධරිෙ 

අත්ම් තඵ 

ඇත / නත 

   

   

   

   

   

එක් එක් වර්ෂසන කර්ෙ මධන වර්තව අනුව 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 

අනු 

අංකෙ 

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 

  අවමන 

දිනෙ) 
 

15.7 

සඳිවෙ 

වලංගු 

දිනෙ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

(15.1 ව සේ අංක 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 අඋ (18) කඋ සනොඅවම මක්රීෙ සමේව කලෙක් ම්පපූර්ණ 

කර ඇත. / නත.* 

 

17. තු්වන (03) කර්ෙක්ෂභත කඩි්ප ඳනක්ෂණෙ 

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

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

 (17 ව සේ අංක සෙොද අදළ ම තික ඳත්රසන ම තික කරන ලද ිණඋඳතක් ඇමිණියේෙ යුතුෙ) 

 

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

අනු අංකෙ තනතුර සමේව මථනෙ 
1   

2   

3   

4   

5   

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

අනුිණළිසවල අනුව) 
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ි ත අංක 01 සිඋ 18 සතක් ලධරවද   ම්පපූර්ණ සතොරතුරු මහිත ිඛලු්පඳත ම  අමුණ එවන සලම ම ් කර 

ඇති සිෙලු සඛ න වල ම තික කළ ිණඋඳත් කරුණඋ අදළ අංකෙ එක් එක් සඛ නසන දකුණු ි ළ සකළවසරහි 

මඋ ් කර අංක ිණළිසවලි් අමුණ 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 පුරප්ඳවමව 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. 

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

තනතුරඋ සඳරල ෙවනු ලම භඋ සභි් කභත්ත ප්රක  කරමි.  

 

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

ිඛලු්පකරුසේ අත්මන 

තනතුරු නභෙ ම  ලධල මුද්රව 

 

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

 

සඛක්ප, 

රන ඳරිඳලන, මවසද්  කඋයුතු, ඳළත් මබ   ඳළත් ඳලන අභතං ෙ / අදළ අභතං ෙ 

 

1. ලධලධරිෙ ි ත ම ් කර ඇති සිෙලු කරුණු ලධවරදිෙ. 

 

2. අංක 11,12   13 උ අදළ කරුණු සගොනුව අනුව මම ඵලන ලදී. ම ් කර ඇති කරුණු ලධවරදි ඵවද 

සිෙලු සතොරතුරු ම්පපූර්ණව ිදිරිඳත් කර ඇති ඵවද අදළ සිෙලු සඛ න වල ම තික කළ ිණඋඳත් අමුණ 

ි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 

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

සමම වීභඋ අදළව 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, අනනව ම්පපූර්ණ කළ අෙදු්පඳතද, එක් එක් කරුණඋ අදළ අංකෙ මඋ ් කරමි් අංක ිණළිසවළි් 

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

 

 
 

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

සදඳර්තස්ප්තු / ආෙතන ප්රධලධෙසේ 

අත්මන, තනතුරු නභෙ 

ම  ලධල මුද්රව 

මඋ න : සනොගළසඳන වචන කඳ රි්න. 

 

(ඇ) සකොඋම - අදළ අභතං සන සඛක්ප විසි් ම්පපූර්ණ කළ යුතුෙ. 

 

සඛක්ප, 

රන ඳරිඳලන, මවසද්  කඋයුතු, ඳළත් මබ   ඳළත් ඳලන අභතං ෙ / අදළ අභතං ෙ 

 

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

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

එකඟ සනොසවමි. 

2. ලධලධරිෙසේ රනකන,  සිනභ, විස ේෂ කුමලත   කර්ෙ මධනෙ ඇගයීභඋ ලක්කසළමි. 

............................................................. භ ත / භ ත්මිෙ / සභනවිෙ 2021.07.01 දිනඋ ශ්රී ලංක 

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

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

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

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

3. ලධවරදිව, අනනව ම්පපූර්ණ කළ අෙදු්පඳතද, එක් එක් කරුණඋ අදළ අංකෙ මඋ ් කරමි් අංක ිණළිසවළි් 

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

 

 

 

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

සඛක්ප, 

................................... අභතං ෙ 

 ලධල මුද්රව 



විශ ේෂ ශරේණියේශප රප්පාඩු  - ශ්රී .ක්ර්ශ.ේ්  

අනු 

අකකය 
අමුත්ුක ය ා ්ුය අමුත්ුක ය 

1 මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්රතිත්තති මාා්යාාංය 

2 මධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්රා ලයලසථ්ා ප්රතිසාංස්කරණ 
මාා්යාාංය 

3 ලාරිාාර්ග මාා්යාාංය 

4 ාධයා තළා්ත සාාල 

5 
එලකට මධයාතන ප්රතිසාංස්කරණ  ිලෘ් ි්ලිදයා හා රසරස්ථ මධයාතන 

ප්රලර්ධන රාජය මාා්යාාංය 


