ඇමුණුම 03-3a
ලාර්ෂික ව්ථානමාරු පිළිබ අභියාචනා 02 ආකෘති ඳත්රය
......................ලාර්ෂික ව්ථානමාරු තීරණ වම්බන්ධයයන් රාජ්ය යවලා යක ිෂන් වාාල යල අභියාචනා
ඉදිරිඳත් කිරීම - අභියාචක පිළිබ ය රතුරු
I. අභියාචක නිධාරයායේ නම ශා නතුර:-....................................................................................
II. අභියාචක නිධරයාට අදාෂ අනුප්රාප්තිතික නිධාරියා පිළිබ ය රතුරු
අ. යඳෞද්ගලික ය

රතුරු

01.මුකුරු වමඟ නම:02. නතුර ශා ඳන්තිය:03.උඳන්දිනය:YYYY/MM/DD

04.ලයව:- (2020.12.31 දිනට) 05.ජ්ාතික ශැඳුනුම්ඳත් අංකය:-

07.ව්ථිර ලිපිනය:-

08. ාලකාලික ලිපිනය:-

09.දුරකථන අංකය
කාර්යාය :යඳෞද්ගලික :-

10.විලාශකපඅවිලාශක
බල:-

11.කත්රයායේ නම:-

12.කත්රයායේ ැකකියාල ශා යවලා ව්ථානය:-

13.දරුලන් ගණන

14.ඔවුන්යේ ලයව:-

15.ඉයගනුම බන ඳාවල්:-

ආ. යවලා ය

06.ව්ත්රී ප රුරු ාාලය:-

රතුරු

16. නතුරට ඳත් ව දිනය:17.ලර් මාන යවලා ව්ථානය:- 18.යවලා ව්ථානය පිහිටි නගරය:19.ලර් මාන යවලා ව්ථානයට ලාර් ාක
20.ලර් මාන යවලා ව්ථානයේ යවලා කාය (2020.12.31
දිනය:දිනට)
YYYY/MM/DD
අවු.............මාව...........දින............
21.ප්රතිාා බන (්රියමනාඳ) යවලා ව්ථානයක ප ව්ථානල යවලය කර තිය ද?
22.රජ්යේ
යවලයේ
පූර්ල
යවලා
ව්ථාන

යවලා ව්ථානය

1.
2.
3.
4.
5.
6.

්රිය මනාඳ යවලා
ව්ථානයකිප්රියමනාඳ
යන ලන යවලා
ව්ථානයකි

සිට

යවලා කාය
දක්ලා

ඇ. ව්ථානමාරු ඉල්ලීම පිළි ය
23.

තුරු (අදාෂ යක ටුයේ √ කුණ යය දන්න)

ලාර්ෂික ව්ථානමාරු අයදුම් කර

ඇ

නැ

ව්ථාන මාරුල වංයෝධනය කිරීමට ඉල්ලුම්
කයෂ නම් එයව ඉල්ලුම් ක යවලා ව්ථාන
1.
2.
3.

ව්ථාන මාරු ැබී තිය නම් එම යවලා ව්ථානය:-

24.ව්ථානමාරු වමායෝචන කිෂටුලට අයදුම් කර

ඇ
නැ

25. වමායල්චන කිෂටුල යල කරන ද ඉල්ලීම
ව්ථාන මාරුල අලංගු කිරීම
වංයෝධනය කිරීම
නල ව්ථාන මාරුලක් බා
ගැනීම

ව්ථාන මාරල වංයෝධනය ක යුතු ප නල ව්ථාන මාරුවීමක්
බා දිය යුතු යවලා ව්ථාන
1.........................................................................................
2.........................................................................................
3..........................................................................................

26.ව්ථානමාරු වමායෝචන කිෂටු තීරණය

27.රාජ්ය යවලා යක ිෂන් වාාල යල අභියාචනයක් ඉදිරිඳත් කර තිය ද? ප නැද්ද ? යන්න
................................................................................................................................................................
28.අභියාචකයායේ ඉල්ලීම ඉටුක කෂයශ ත් අනුප්රාප්තිතික නිධරයාට අගතියක් යන ලන ඳරිදි ව්ථානමාරු
චක්රය ්රියාත්මක කිරීම පිළිබ විගණකාපතඳතියේ නිර්යද්:..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

දිනය:-................................

.......................................
අත්වන

ඇමුණුම 03-3b
ලාර්ෂික ව්ථානමාරු පිළිබ අභියාචනා 02 ආකෘති අංක......................ලාර්ෂික ව්ථානමාරු තීරණ වම්බන්ධයයන් රාජ්ය යවලා යක ිෂන් වාාල යල අභියාචනා
ඉදිරිඳත් කිරීම - අනුප්රාප්තිතික නිධාරියා පිළිබ ය රතුරු
III. අභියාචක නිධාරයායේ නම ශා නතුර:-....................................................................................
IV. අභියාචක නිධරයාට අදාෂ අනුප්රාප්තිතික නිධාරියා පිළිබ ය රතුරු
අ. යඳෞද්ගලික ය

රතුරු

01.මුකුරු වමඟ නම:02. නතුර ශා ඳන්තිය:03.උඳන්දිනය:YYYY/MM/DD

04.ලයව:- (2020.12.31 දිනට) 05.ජ්ාතික ශැඳුනුම්ඳත් අංකය:-

07.ව්ථිර ලිපිනය:-

08. ාලකාලික ලිපිනය:-

09.දුරකථන අංකය
කාර්යාය :යඳෞද්ගලික :-

10.විලාශකපඅවිලාශක
බල:-

11.කත්රයායේ නම:-

12.කත්රයායේ ැකකියාල ශා යවලා ව්ථානය:-

13.දරුලන් ගණන

14.ඔවුන්යේ ලයව:-

15.ඉයගනුම බන ඳාවල්:-

ආ. යවලා ය

06.ව්ත්රී ප රුරු ාාලය:-

රතුරු

16. නතුරට ඳත් ව දිනය:17.ලර් මාන යවලා ව්ථානය:- 18.යවලා ව්ථානය පිහිටි නගරය:19.ලර් මාන යවලා ව්ථානයට ලාර් ාක
20.ලර් මාන යවලා ව්ථානයේ යවලා කාය (2020.12.31
දිනය:දිනට)
YYYY/MM/DD
අවු.............මාව...........දින............
21.ප්රතිාා බන (්රියමනාඳ) යවලා ව්ථානයක ප ව්ථානල යවලය කර තිය ද?
22.රජ්යේ
යවලයේ
පූර්ල
යවලා
ව්ථාන

යවලා ව්ථානය

1.
2.
3.
4.
5.
6.

්රිය මනාඳ යවලා
ව්ථානයකිප්රියමනාඳ
යන ලන යවලා
ව්ථානයකි

සිට

යවලා කාය
දක්ලා

ඇ. ව්ථානමාරු ඉල්ලීම පිළි ය
23.

තුරු (අදාෂ යක ටුයේ √ කුණ යය දන්න)

ලාර්ෂික ව්ථානමාරු අයදුම් කර

ඇ

නැ

ව්ථාන මාරුල වංයෝධනය කිරීමට ඉල්ලුම්
කයෂ නම් එයව ඉල්ලුම් ක යවලා ව්ථාන
1.
2.
3.

ව්ථාන මාරු ැබී තිය නම් එම යවලා ව්ථානය:-

24.ව්ථානමාරු වමායෝචන කිෂටුලට අයදුම් කර

ඇ
නැ

25. වමායල්චන කිෂටුල යල කරන ද ඉල්ලීම
ව්ථාන මාරුල අලංගු කිරීම
වංයෝධනය කිරීම
නල ව්ථාන මාරුලක් බා
ගැනීම

ව්ථාන මාරල වංයෝධනය ක යුතු ප නල ව්ථාන මාරුවීමක්
බා දිය යුතු යවලා ව්ථාන
1.........................................................................................
2.........................................................................................
3..........................................................................................

26.ව්ථානමාරු වමායෝචන කිෂටු තීරණය

27.රාජ්ය යවලා යක ිෂන් වාාල යල අභියාචනයක් ඉදිරිඳත් කර තිය ද? ප නැද්ද ? යන්න
................................................................................................................................................................
28.අභියාචකයායේ ඉල්ලීම ඉටුක කෂයශ ත් අනුප්රාප්තිතික නිධරයාට අගතියක් යන ලන ඳරිදි ව්ථානමාරු
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