
                                                                                                                                              ආකෘති පත්ර. ංකක  :-  

1990 අංක 08 දරණ වයඔ පළාතේ මුදල් ප්ර ඥප්තියත  65 (1) වගන්ිය යටතේ 

ආපසු තගවීම  සඳහා ඉල්ලුම් පත්රදය. 

 

01 .i .ඉල්ලුම්කරුගේ නම සහ ලිපින :-……………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(ලි ාපදකචි  ප්ර…ති්ෂගප පීමමකී  ැණුමම්කරු විසින් ,වණරී මකින් ගෙවර්ෂ ගැීමමකී  ගනොතාරිස්වර ා 

විසින් ,ගේශි  ආො ම් ගෙපාර්තගම්න්තුවකට ගහෝ ගවනත් පළාත් සභාවකට ගැීමමකී  

ගනොතාරිස්වර ා විසින් ,වණරී මකින් වණඩිපුර ගැීමමකී  ගනොතාරිස්වර ා විසින් ඉල්ලුම් කළ යුතු . ) 

    ii .දුරකථන ංකක   :-   …………………………………………….. 

    iii .ජා.හණ.ංකක        :-      …………………………………………….. 

 

02. ගනොතාරිස්වර ාගේ නම සහ ලිපින   :- ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

03. I .ැණුමම්කරු / තාාැ ො ක ාගේ නම සහ ලිපින  :-  
      Ii .දුරකථන ංකක   : - ……………………………………………. 

      Iii.ජා.හණ.ංකක    : -   ……………………………………………. 

 

04.  I .ආපසු ගැීමමට ංොලව ගැවන ලෙ මුේෙර ැාස්තුව පිළිබඳ විස්තර 

දන  ඔප්පු ංකක  මුෙල රිසිට්පත් ංකක  බණකකුව 

     

 

05. I .  මුේෙර ැාස්තුව ආපසු ඉල්ලීමට ගහ තුව (පණහණදලිව සඳහන් කරන්න) :- 

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

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

ගම් සමඟ පහත සඳහන් ගල්ඛන ඉදරිපත් කරමි. 

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

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

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

4. ....................................................................... 

5. ....................................................................... 

6. ....................................................................... 

7. ....................................................................... 

ඉහත ගතොරතුරු සතා බවත් ිවවණරද බවත් ංමුාා ඇති ගල්ඛන සතා ගල්ඛන බවත් සහතික කරමි. 

ංත්සන  :- ……………………………………….......          

නම  :-  ............................................ 

ඉල්ලුම්කරු (ගනොතාරිස්/ැණුමම්කරු/ී මනාකරු) ගේ.  
 

06.ඉහත සඳහන් ගල්ඛන ිවවණරදව භාරැතිමි. 
 

දන   :-     ...................................          ංත්සන  :-        .........................................     

                                                                  ගකොමසාරිස්/ත්ෂගස රුකරු           

 



 

ගමම ං දුම්පත්ර.  සමඟ පහත ෙණ්ෂගවන ලි කි විලි ෙ ඉදරිපත් කළ යුතු ගේ.මීට ංමතරව 

ංවශ්යා ංවසථ්ා වලී  ගවනත් ංමතර ගතොරතුරු කණෙවු  ලණග . 

 

01. ඉඩම් ගරජිස්ට්රාර් විසින් සහතික කරන ලෙ ංොල ඔප්පුගේ පිටපත. 

02. ගෙවර්ෂ ගැවා ඇති විට ආපසු ගැීමමට ංොල කුවිතාන්සිග හි මුල් පිටපත හා ගෙවන පිටපත 

සහ ඔප්පුගේ ගෙවන පිටපතට ංලවා ඇති රිසිට්පගත් ගෙවන පිටපත. 

03. ඉල්ලුම්කරුගේ ජාතික හණදුු ම්පගතහි ඡා ා පිටපත්ෂ. 

04. සිේධි  සම්බන්ධග න් ගනොතාරිස් විසින් ඉදරිපත් කරන දවුරුම් ප්ර…කාශ්ය . 

05. ගනොතාරිස් විසින් ඉල්ලීම ඉදරිපත් කරන්ගන්නම් ඔහුට ගහෝ ඇ ට මුෙල් ගැීමමට 

විරුේධතාව ්ෂ ගනොමණති බවට පණවරුම්ලාභි ාගැන් ලබාැත් ලිපි ්ෂ (වණඩිපුර මුෙල් ගැවා 

ඇති විට) 

06. ගේශි  ආො ම් ගෙපාර්තගම්න්තුව්ෂ ගහෝ ගවනත් පළාත් සභාවකට කරන ලෙ මුේෙර ැාස්තු 

ගැීමම්ෂ නම් ංොල පළාත් සභාවට මුේෙර ැාස්තු ගැවූ රිසිට්පගත් ගෙවන පිටපත. 

07. ප්ර…ති්ෂගප ප කරන ලෙ ඔප්පුව්ෂ නම් මම ඔප්පුගේ පිටපත සහ ප්ර…ති්ෂගප ප කිරිමට ගහ තුව 

සඳහන් කරමින් ඉඩම් ගරජිස්ට්රාර් කාර ාලග න් ිවකුත් කරන ලෙ ලිපි . 


