
ශ්රී ලංගු.අුසු.  ු  ලංලාර්ෂික ලං ්ථාන ලංමාරු ලංපිළිබ ලංසභියාචනා ලං- ලංආකෘති ලංසගක ලං03 

2022 ලංලාර්ෂික ලං ්ථාන ලංමාරු ලංතීරණ ලං ම්බන්ධ.යන් ලංරාජ්ය ලං.  ලා ලං.ක ිෂනන් ලං ාාල ලං.ල  ලං

සභියාචනා ලංඉදිරිඳත් ලංකිරීම ලං- ලංසභියාචක ලංපිළිබ ලං.  රතුරු 

අ. පඳෞද්ගලික ප ොරතුරු 

01. මුකුරු වමග නම :-  

02.  නතුර ශා පරේණිය  

03. උඳන්දිනය :- 

YYYY/MM/DD 

04. ලයව :-  
(2022.01.01 දිනට) 

05. ජාතික ශැඳුනම්ඳත් 
අංකය :- 
 

06.ව්ත්රී ප රුරු වාලය :- 

07. ව්ථීර ලිපිනය :- 08.  ාලකාලික ලිපිනය :- 09. දුරකථන අංකය  
කාර්යාය :- 
පඳෞද්ගලික :- 

10. විලාශක ප අවිලාශක 
බල 

11. කත්රයාප  නම :- 12. කත්රයාප  ැකියයාල ශා පවේලා 
ව්ථානය :- 

13. දරුලන් ගණන :- 14. ඔවුන්ප  ලයව :- 15. ඉපගනුම බන ඳාවැල් :- 

 

ආ. පවේලා ප ොරතුරු 

16. ලර් මාන  නතුරට ඳත්ව දිනය :- 

 

17. ලර් මාන පවේලා ව්ථානය :- 

 

 

18. පවේලා ව්ථානය පිහිටි නගරය :- 

19. ලර්ථමාන පවේලා ව්ථානයට ලාර් ා කෂ දිනය :- 

YYYY/MM/DD 

20. ලර් මාන පවේලා ව්ථානපේ පවේලා කාය 

(2021.12.31 දිනට)  

අවු....... මාව....... දින....... 

21. ප්රතිාව බන (්රියමනාඳ) පවේලා ව්ථානයක ප ව්ථානල පවේලය කර තිප ද? 

 

22. රජපේ 
පවේලපේ 
පූර්ල 
පවේලා 
ව්ථාන  

පවේලා ව්ථානය ්රිය මනාඳ පවේලා 
ව්ථානයියප ්රිය 
මනාඳ පනොලන 
පවේලා ව්ථානයිය 

පවේලා කාය 

1   සිට දක්ලා 

2     
3     
4     
5     
6     

 

  



ඇ. ව්ථාන මාරු ඉල්ලීම පිළිබ ප ොරතුරු (අදා පකොටුපේ ✓ කුණ පයොදන්න) 

23 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු අයදුම් කර  ඇ   ව්ථාන මාරු අයදුම් කර ඇත්නම් අයදුම් කර 
ඇති පවේලා ව්ථාන 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

නැ   

ව්ථාන මාරු ැබී තිප  නම් එම පවේලා ව්ථානය 
 

24. ව්ථාන මාරු චක්රය වමන්වි  ලන ිලධාීනන් ගණන ................................. 

25. ව්ථාන මාරු වමාපෝචන කමිටුලට අයදුම් කර  ඇ   
නැ   

 

26. වමාපෝචන කමිටුල පල  කරන ද ඉල්ලීම පිළිබ ප ොරතුරු 

ව්ථාන මාරුල අලංගු ියීනම  ව්ථාන මාරුල වංපෝධනය ියීනමට ඉල්ලුම් කපෂේ 
නම් එපවේ ඉල්ලුම් ක පවේලා ව්ථාන 
01 ..................................................................... 
02 ..................................................................... 
03 ..................................................................... 

වංපෝධනය ියීනම  

නල ව්ථාන මාරුලක් බා ගැනීම  
 

27. ව්ථානමාරු වමාපෝචන කමිටු තීරණය 
 
 
 

28. ව්ථානමාරු වමාපෝචන කමිටු තීරණයට එපරහිල රාජය පවේලා පකොමින් වවාල පල  

අභියාචනයක් ඉදිරිඳත් ියීනමට පශේතු 

1. .......................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................... 

29. ඉශ  පශේතු වනාථ ියීනමට අදාෂ ලිඛි  වාධකල වශතික කෂ පිටඳත් ඳශ  දැක්පලන ඇමුණුම් 

ලපයන් යා කර ඇ .  

 ඇමුණුම (01) ..................................................................................................................... 

 ඇමුණුම (02) ..................................................................................................................... 

 ඇමුණුම (03) ..................................................................................................................... 

30. ඉල්ා සිටිනු බන වශන 

1. .......................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................... 

ඉශ  දක්ලා ඇති ප ොරතුරු සියල් ව ය ශා ිලලැරදි බල ප්රකා කරමි. 

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

 දිනය         අත්වන 



 

 

ඇ. අමා යාං ප පදඳාර් පම්න්තු ප්රධාිලයාප  ිලර්පද්ය 

 

 

 

 

ිලධාරියාප ිලධාරිිලය විසින් ඉදිරිඳත් කර ඇති ඉශ  වශන් ප ොරතුරු ඔහුප ප ඇයප  

පඳෞද්ගලික ලිපිපගොනුල අනුල ිලලැරදි බල වශතික කරමි. 2022 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් 

වම්බන්ධයන් රාජය පවේලා පකොමින් වවාල පල  ඉදිරිඳත් කරන අභියාචනය ිලර්පද් කරමි. 

ඳශ  වශන් පශේතු ම  ිලර්පද් පනොකරමි.  

I. ....................................................................................................................................... 

II. ....................................................................................................................................... 

III. ....................................................................................................................................... 

 

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

 දිනය         අත්වන 

 

ඉ. ව්ථාන මාරු බධරයාප  ිලර්පද්ය 

I. ව්ථාන මාරු චක්රය වම්බන්ධ ලන ිලධාීනන් ගණන : ................................................ 

II. අභියාචනය පිළිබ ිලර්පද්ය : ................................................................................ 

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

 

 

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

 දිනය         අත්වන 


