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ආකෘති ඳත්ර ංකක - 5 A 
      

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබ අභියාචනය 

        ……………වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ සම්බන්ධයයන් රාජ්ය යස වා යක ිෂනන් සාාව යව  අභියාචනා ඉදිරිඳත් කිරීම 

අභියාචක පිළිබ ය  රතුරු 

 

          
  

        අ. යඳෞද්ගලික ය  රතුරු       
      01. මුකුරු වමඟ නම 

  

02. තනතුර ශා ඳන්තිය 

  

03. උඳන් දිනය 04. ලයව 05. ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් 
ංකකය  

06. ව්ත්රී/පුරුරු වාලය 

07. ව්ථීර ලිපිනය 08. තාලකාලික ලිපිනය 09. දුරකථන ංකකය 

කාර්යාය 

ප්රාදේශීය ය දේශමකම් දේශකොට්ඨාවය 

දේශඳෞීගලික  

දිව්ත්රික්කය 

10. විලාශක /පු ංවිලාශක බල 11. කාත්රයාදේශ  නම 12. කත්රයාදේශ  ැකියයාල ශා දේශව ලා ව්ථානය 

13. දරුලන් ගණන 14. ඔවුන්දේශ  ලයව 15. ඉදේශගනුම බන ඳාවැම 

ආ. යස වා ය  රතුරු 

      
      16. තනතුරට ඳත් ව දිනය 

17. ලර්තමාන දේශව ලා ව්ථානය 18. දේශව ලා ව්ථානය පිහිටි නගරය 

19. ලර්තමාන දේශව ලා ව්ථානයට ලාර්තා කෂ දිනය 

20. ලර්තමාන දේශව ලා ව්ථානදේශේ දේශව ලා කාය 

ංවුරුදු .........    මාව ...........    දින ........... 

21. ප්රතිාව බන (ප්රියමනාඳස දේශව ලා ව්ථානයක /පු ව්ථානල දේශව ලය කර තිදේශේද ? 

22. රජදේශේ 

දේශව ලදේශේ 
දේශව ලා ව්ථානය ප්රිය මනාඳ දේශව ලා 

ව්ථානයිය /පු ප්රිය 

දේශව ලා කාය 
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පූර්ල දේශව ලා 

ව්ථාන 

මනාඳ දේශනොලන 

දේශව ලා ව්ථානයිය 
සිට  දක්ලා 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

      ඇ. ව්ථාන මාරු ඉමලීම් පිළිබ දේශතොරතුරු (ංදාෂ දේශකොටුදේශලහි √ කුණ දේශයොදන්න) 

 
23. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ංයඳුම් කර  ව්ථාන මාරු ංයඳුම් කර ඇත්නම් ංයඳුම් කර ඇති දේශව ලා ව්ථානය 

ඇත නැත 1  

  2  

  3  

  4  

  5  

ව්ථාන මාරු ැබී තිදේශේ නම් එම දේශව ලා ව්ථානය 
 
ව්ථාන මාරු ැබී ඇති දේශව ලා ව්ථානයට, නිධරයා ව්ථීර ඳදිකචි ව්ථානදේශේ සිට ඇති දුර (ිය.මී.ස 
 
ව්ථාන මාරු චක්රය වමන්විත ලන නිධාීනන් ගණන 

 

24. නිධරයා මීට දේශඳර ලර්ලදී ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වශා ඉමලුම් කර තිදේශේද ? 

ව්ථාන මාරු ඉමලුම් කර ඇත්නම්, ව්ථාන මාරු ඉමලුම් කර ඇති ලර් ශා ඉමලුම් කර ඇති දේශව ලා ව්ථාන 

 ඉමලුම් කෂ ලර්ය ඉමලුම් කරන ද දේශව ලා ව්ථාන 
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25. ඉශත ංකක 24 ඳරිදි ඉමලුම් කරන ද ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ඉමලීම් වම්බන්ධදේශයන් ැබී ඇති තීරණ 
       (ව්ථාන මාරුලක් ැබී දේශනොමැති නම් ඒ බල ද වශන් කරන්න.ස 
 
 
 
 

 

ඈ. වමාදේශෝචන කමිටුල දේශලත කරන ද ඉමලීම පිළිබ දේශතොරතුරු 

26. ව්ථාන මාරු වමාදේශෝචන කමිටුලට ංයදුම් කර ඇත  

නැත  

 

27. වමාදේශෝචන කමිටුල දේශලත කරන ද ඉමලීම 
 
ව්ථාන මාරුල ංලකගු ියීනම 
 

 ව්ථාන මාරුල වකදේශෝධනය ියීනමට ඉමලුම් කදේශෂ  නම් එදේශව  
ඉමලුම් කෂ දේශව ලා ව්ථාන 

ව්ථාන මාරුල වකදේශෝධනය ියීනම 
 

 1  

නල ව්ථාන මාරුලක් බා ගැනීම 
 

 2  

 
 

 3  

 

28. ව්ථාන මාරු වමාදේශෝචන කමිටු තීරණ 
 
 
 
 

ඉ. රාජය දේශව ලා දේශකොමින් වවාල දේශලත ංභියාචනා ියීනම පිළිබ දේශතොරතුරු 

29. ව්ථාන මාරු වමාදේශෝචන කමිටු තීරණයට එදේශරහිල  රාජය දේශව ලා දේශකොමින් වවාල දේශලත ංභියාචනයක් ඉදිරිඳත් 
කීනමට දේශශ තු 
 
 
 

 

30.  ඉශත දේශශ තු වනාථ ියීනමට ංදා ලිඛිත වාධක ල වශතික කෂ පිටඳත් ඳශත දැක්දේශලන ඇමුණුම් ලදේශයන් යා කර 
ඇත.   
ඇමුණුම 1.   ..................................................................................................................... 
ඇමුණුම 2 . ....................................................................................................................... 
ඇමුණුම 3 . .......................................................................................................................  
 

 

 



4 
 

 

 

දිනය          ංත්වන 

 

 

ඉශත දක්ලා ඇති දේශතොරතුරු සියම වතය ශා නිලැරදි බල ප්රකා කරමි. 

 

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

දිනය          ංත්වන 

 

ඊ. ංමාතයාක/පු  දේශදඳාර්තදේශම්න්තු ප්රධානියාදේශ  නිර්දේශීය 

 

 

 

 

 

 

 

 

උ. ව්ථාන මාරු බධරයාදේශ  නිර්දේශීය :- 

31.   ඉමා සිටිනු බන වශන 

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

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

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

 

නිධාරියා/පු නිධාරිනිය විසින් ඉදිරිඳත් කර ඇති ඉශත වශන් දේශතොරතුරු ඔහුදේශ  ඇයදේශ  දේශඳෞීගලික ලිපි දේශගොනුල 

ංනුල නිලැරදි බල වශතික කරමි. .................. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් වම්බන්ධදේශයන් රාජය දේශව ලා දේශකොමින් වවාල 

දේශලත ඉදිරිඳත් කරන ංභියාචනය නිර්දේශී කරමි. ඳශත වශන් දේශශ තු මත නිර්දේශී දේශනොකරමි. 

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

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

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

                                                     

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

දිනය         ංත්වන 

 

I. ව්ථාන මාරු චක්රය වම්බන්ධ ලන නිධාීනන් ගණන .................................................................. 

II. ංභියාචනය පිළිබ නිර්දේශීය :  

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

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

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

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

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

 

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

දිනය         ංත්වන 


