
   අකෘත ිඅංක 05 A 

 
වාර්ෂකි සථ්ානමාරු පළිබිඳ අභයිාචනා - 

 

2022 වාර්ෂික ස්ථානමාරු තීරණ සම්බන්ධයයන් රාජ්ය යස්වා යකාිෂෂන් සභාව යවත අභියාචනා දිරිපපත් ිරීමම - 

අභියාචක පිළිබඳ යතාරතුරු    

 
අ. යපෞිග්ලික යතාරතුරු  
 

01. මුලකුරු සමඟ නම:-  

02. තනතුර හා පන්තිය  

03. උපන්ිරනය :-YYYY/MM/DD 

 

04. වයස :- 

(2021.12.31 

ිරනට) 

05. ජ්ාතික හැඳුනුම් පත් අංකය:- 06. ස්තර/ීපුපුරුෂ භාවය  

07.ස්ථීර ලිපිනය :- 

 

 

පරායි්යීය යල්කම් යකාඨාසාසය:  

ිරස්තරකි්කයකය: 

08. තාවකාලික 

ලිපිනය:- 

09. දුරකථන අංකය  

කාර්යාලය   :- 

යපෞි්ගලික :- 

 

10. විවාහක /පුඅවිවාහක බව 11. කලතරයායග් 
නම:- 

 

12. කලතරයායග්  ැකිරයාව හා යස්වා ස්ථානය:- 

13. ිරුවන් ගණන 14. ඔවුන්යග් වයස:- 15.  දයගනුම ලබන පාසැල්:- 

 

 

 

ආ. යසව්ා  යතාරතුරු  

16. තනතුරට පත් වූ ිරනය:- 

17.වර්තමාන යස්වා ස්ථානය :- 

 

18.යස්වා ස්ථානය පිහිටි නගරය:- 

19.වර්තමාන යස්වා ස්ථානයට වාර්තාකල ිරනය:- 

        YYYY/MM/DD   

20. වර්තමාන යස්වා ස්ථානයය් යස්වා කාලය (2021.12.31 

ිරනට) 

       අවු........... මාස.......... ිරන....... 

 

21. පරතිලාභ ලබන (පරියමනාපස යස්වා ස්ථානයක/පු ස්ථානවල යස්වය කර තියද ි? 



22. රජ්යය් 
යස්වයය් 
පූර්ව 
යස්වා 
ස්ථාන 

යස්වා ස්ථානය පරිය මනාප යස්වා 
ස්ථානයිර/පු පරිය 
මනාප යනාවන 
යස්වා ස්ථානයිර 

යස්වා කාලය 

1   සිට ික්කයවා 

2     

3     

4     

5     

6     

 

            ඇ.  ස්ථාන මාරු දල්ලීම පිළිබඳ යතාරතුරු (අිාළ යකාටුයේ  ලකුණ යයාින්න ) 

23  .වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම් කර       ස්ථාන මාරු අයදුම් කර ඇත්නම් අයදුම් කර ඇති  
යස්වා ස්ථාන  

 

ඇත නැත 1  

  2  

 

3  

4  

5  

  

ස්ථාන මාරු ලැබී තියද නම් එම යස්වා ස්ථානය : - 

 

ස්ථාන මාරු ලැබී ඇති යස්වා ස්ථානයට, නිලධාිපයා ස්ථිර පිරංචි ස්ථානයය් සිට ඇති දුර (ිර.ිෂස : - 

             

            24.  ස්ථාන මාරු චක්රය සමන්විත වන නිලධාීමන් ගණන :-  ....................................... 

25. ස්ථානමාරු සමායලෝචන කිෂටුවට අයදුම් කර  ඇත  

නැත  

 

            26.  නිලධාිපයා මීට යපර වර්ෂවලිී වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා දල්ලුම් කර තියදි? 

ස්ථාන මාරු දල්ලුම් කර ඇත්නම්, ස්ථාන මාරු දල්ලුම් කර ඇති වර්ෂ හා දල්ලුම් කර ඇති යස්වා ස්ථාන 

දල්ලුම් කළ වර්ෂය දල්ලුම් කරන ලි යස්වා ස්ථාන 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

ඈ. සමායලෝචන කිෂටුව යවත කරන ලි දල්ලීම පිළිබඳ යතාරතුරු:- 

28. සමායලෝචන කිෂටුව යවත කරන ලි දල්ලීම :- 

ස්ථාන මාරුව අවලංගු ිරීමම 

 

 ස්ථාන මාරුව සංයයෝධනය ිරීමමට දල්ලුම් කයළ් නම් එයස් 
දල්ලුම් කල යස්වා ස්ථාන  

 

සංයයෝධනය ිරීමම  1  

නව ස්ථාන මාරුවක්කය ලබා ගැනීම  2  

  3  

 

ද. රාජ්ය යසව්ා යකාිෂෂන ්සභාව යවත දිරිපපත් කරන ලි අභයිාචනය පළිබිඳ යතාරතුරු :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

        දහත ික්කයවා ඇති යතාරතුරු සියල්ල සතය හා නිවැරිර බව පරකාය කරිෂ.           

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

                    ිරනය                                                                අත්සන                                                                                

27.  දහත අංක 26 පිප රි දල්ලුම් කරන ලි වාර්ෂක ස්ථාන මාරු දල්ලීම් සම්බන්ධයයන් ලැබී ඇති තීරණ:- 

    ( ස්ථාන මාරුවක්කය ලැබී යනාමැති නම් ඒ බවි සඳහන් කරන්නස  

 

29. ස්ථාන මාරු සමායලෝචන කිෂටු තීරණය :- 

 

30. ස්ථාන මාරු සමායලෝචක කිෂටු තීරණයට එයරහිව රාජ්ය යස්වා යකාිෂෂන් සභාව යවත අභියාචනයක්කය දිරිපපත් 

ිරීමමට යහ්තු  

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

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

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

31. දහත යහ්තු සනාථ ිරීමමට අිාළ ලිඛිත සාධකවල සහතික කළ පිටපත් පහත ිැක්කයයවන ඇමුණුම් වයයයන් 
යා කර ඇත. 

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

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

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

32. දල්ලා සිටිනු ලබන සහන 

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

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

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



 ඈ. අමාතයාංය /පු යිපාර්තයම්න්තු පරධානියායග් නිර්යි්යය  

 

 

නිලධාිපයා/පුනිලධාිපනිය විසින් දිරිපපත් කර ඇති දහත සඳහන් යතාරතුරු ඔහුයග්/පුඇයයග් යපෞි්ගලික 

ලිපියගානුව අනුව නිවැරිර බව සහතික කරිෂ. ................... වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධයයන් රාජ්ය 
යස්වා යකාිෂෂන් සභාව යවත දිරිපපත් කරන අභියාචනය නිර්යි්ය කරිෂ. පහත සඳහන් යහ්තු මත නිර්යි්ය 
යනාකරිෂ. 

 

i. .......................................................................................................................... 

ii.  .......................................................................................................................... 

iii. .......................................................................................................................... 

 

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

                           ිරනය                                                                අත්සන                                                                                   

 

      උ. ස්ථාන මාරු බලධරයා යග් නිර්යි්යය 

 

        

 

 

 

I. ස්ථාන මාරු චක්රය සම්බන්ධ වන නිලධාීමන් ගණන: ................................................................................. 

II. අභියාචනය පිළිබඳ නිර්යි්යය: .............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

 

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

                           ිරනය                                                            අත්සන                                                                               


