
ලිපිග ොනු අංකය :SDR/ 
ඉල්ලුම්පත්රය 

1990 අංක 07 දරණ දකුණු පළාතේ මුදල්ල ප්රඥප්තියත  5  හා 101 වැනි වගන්තතියය යටතේ මුද්දර වල 

වටිනාකම ආපසු ලබා ගැනීම. 

 

1. අ. අයදුම්කරුගග  ම          : ...........................................................................................  යො/ මිය/ ග මවිය 

(අයදුම්කරුග,  ඕමෑ  සොධම පත්රයක  ුද්දර   ොසතු  ග ීම   ැදී  ිටිනම පෝශවකකරුගගකු  විය ුතු ය.සොධම පත්රය 

ලියො සහතික ක ම ලදර ගමොතොරිසතක යො මී  අයත් ගමොගේ.) 

ආ. ඉල්ලුම්කරුගග  ලිපිමය                           ආ. අයදුම්කරුගග  ලිපිමය    : ......................................................................................................................... 

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

ඇ. දු කථම අංකය (සතථොක )  : ...................................(ජං  ).................................................... 

2. ආපසු ඉල්ලී   ැලොගපොග ොත්ු  කම ුදදරල  : .................................................................................................. 

3.  ග ීමම් ක ම ලදර ැදංු  සහතිකගේ 

I:    අංකය: ............................................. II.  දිමය................................................................ 

III: කිනමොක :........................................ IV ැදංු ක හො ැදංු  ශවොඛොක ....................................................... 

4. ඉහත ුදදරල ආපසු ඉල්ලී   ගහතු ක : ................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 

 සැ.යු. : ග හි සම්ූ්ණ විසතත යක් සදපයිය ුතු යි. (අකශවය ගේ මම් ගකම   ලිපියින්  ඉදිරිපත් ක  
හදක.) 

5. ඊ  අදරො ක පහත ලිපි ගල්ලඛම දර ඉදිරිපත් ක මි. 

I. ආපසු ග ීම  ඉල්ලී   අදරො කම ඔප්පුගේ ඉඩම් ග ජිසතරෝක යො විිට්  සහතික ක  ගදරගකනි පි පගත් 

පි පතක්.(ග හි ැදංු  සහතිකය පදහදදිලික දිසතවිය ුතු  ය) 
 

II. ගකමත් ප ොතක  අයත් ග්පලක් සඳහො ගහෝ ගකමත් කරුගණක  අදරොල ඔප්පුකක  දරු ණු ප ොගත් 

ුද්දර   ොසතු ක ගයී ග ්  උ් ත වූ ආපසු ග ීම ක් මම්, නිකද දි ගලස ුද්දර   ොසතු ක ග කො මදකත 

ලියම ලදර ඔප්පුගේ ඉඩම් ග ජිසතරෝක යො විිට්  සහතික ක  පි පතක් 
 

III. අයදුම්කරුග ුද්දර   ොසතු ක කද දි ඔප්පු අංකයක  ග ීමග ්  උ් ත වූ ආපසු ග ීම ක් මම්, නිකද දි 

ගලස ුද්දර   ොසතු ක ග කො මදකත ලියම ලදර ඔප්පුගේ ඉඩම් ග ජිසතරෝක යො විිට්  සහතික ක  

පි පතක්. 
 

IV. ආපසු ඉල්ලී  ඉහත II ගහෝ III ගහෝ හො ගදරක ක් ුද්දර   ොසතු  ග ීම ක  අදරොලක වූ ආපසු ඉල්ලී ක් 

මම්,එකක  අදරො  ුද්දර   ොසතු ක ග වූගේ ැදංු  සහතිකයින්  මම් එහි ඔප්පුක  ඇලීමගම් හො 

තද් පත්කරුගග  පි පත් කල ුදල්ල පි පත්. 
 

V. අයදුම්කරුගග   ජොතික හදදුනුම්පගත් පි පතක්. 

 

............................                              ....................................                                    .................................... 
දිමය                                               ජොතික හදඳුනුම්පත් අංකය                                 අයදුම්කරුගග  අත්සම 

 

කාර්යාලීය ප්රතයජනනය සහහා පමි. 

ආපසු ග ීම  

 65 ක ් තිය                101 ක ් තිය 

ග ීමම් ක ම ලදර දිම ිට  ඉල්ලුම් ක ම දිම දරක්කො කොලය අවු: .........   ොස : ..........  දිම : .........  

ග ීමම් නි්ග්ශව ක මි / ගමොක මි. 
 

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

තක්ගසතරුගකරුග / ගජයෂ්ඨතත තක්ගසතරුගකරුග 

දරපස/ආගකො/ුද. ො. 13 


