
                                                            ආකෘති ඳත්ර ංකක   :- ආකකො/23/මු.ගා./3/වැරදීම්/ආ:කග: 

                                                            කගොනු ංකක  :- ........................................................... 

 

1990 අංක 06 දරන බස්නාහිර පළාතේ මුදල් ප්රඥප්තියත  6  හා 101 වගන්ිය යටතේ 

ආපසු තගවිම සඳහා ඉල්ලුම් පත්රය 

 

1. i.     ඉල්ලුම්කරුකේ නම සහ ලිපින  :- ................................................................................ 

       (කනොතාරිස්වර ා කහෝ විකුණුම්කර කදී නම් ගැණුම්කරුද, තයාග කදී තයාග දා ක ාද   

        කේ. ඉල්ලුම්කරු කවුරුදැයි සහන් කරන්න) 

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

iii.   ජා.හැ.ංක. (NIC No) :- ............................................................. 

 

2. i.     කනොතාරිස්වර ාකේ නම සහ ලිපින  :- ......................................................................... 

ii.    කනොතාරිස් ංකක  :- .................................................................. 

iii.   ජා.හැ.ංක. (NIC No) :- ............................................................. 

iv.   දුරකථන ංකක  :- .................................................................. 

 

3. i.     ගැණුම්කරු/තයාගදා ක ාකේ නම සහ ලිපින  :- ......................................................... 

ii.    ජා.හැ.ංක. (NIC No) :- ............................................................. 

iii.   දුරකථන ංකක  :- .................................................................. 

 

4. ආඳසු කගවීමට ංදාලව කගවන ලද මුද්දර ගාස්තුව පිළිබ විස්තර :- 

දින  බැකකුව රිසිටිඳත් ංකක  මුදල ඔප්පු ංකක  කනොතාරිස් 

      

 

5. මුද්දර ගාස්තුව ආඳසු ඉල්ලීමට කහේතුව :- ............................................................................. 

(65 වගන්ති   ටකත් ංනවධානක න් කරන ලද කගවීමක්ද නැතකහොත් 101 වගන්ති  

 ටකත් වැඩිපුර කගවීමක්ද  න්න) 

 

6. 62 වගන්ති   ටකත් මත ක් ලබා කගන ඇත්නම් එහි ංකක  හා දින  :- ............................... 

 

ඉහත සහන් කතොරතුරු සතය බවත් ිවවැරදි බවත් ංමුාා ඇති කල්ඛන සතය කල්ඛන බවත් 

සහතික කරමි. 

 

 

      ංත්සන .......................................... 

      නම   .......................................... 

      ජා.හැ.ංකක  .......................................... 

   ඉල්ලුම්කරු (කනොතාරිස්/ගැණුම්කරු/දීමනාකරු) කේ. 

 



 

කමම ං දුම්ඳත්ර  සම  ඳහත දැක්කවන ලි විලිද ඉදිරිඳත් කළ යුතු කේ. මීට ංතිකේකව 

ංවශ්ය ංවස්ථාවලදී කවනත් ංතිකේඛ කතොරතුරු කැවනු ලැකේ. 

 

1. ඉඩම් කරජිස්ට්රාේ විසින් සහතික කරන ලද ංදාල ඔප්පුකේ පිටඳත. 

 

2. ආඳසු කගවීමට ංදාළ කුවිතාන්සිඳකතහි මුල් පිටඳත (original) හා ඔප්පුවට ඇලවි  යුතු 

පිටඳත සහ කදවන පිටඳත (බදු කගවන්නාකේ පිටඳත) 

 

3. ඉල්ලුම්කරුකේ ජාතික හැඳුනුම්ඳකතහි ඡා ා පිටඳතක් 

 

4. සිද්ධි  සම්බන්ධක න් කනොතාරිස් විසින් ඉදිරිඳත් කරන දිවුරුම් ප්රකාශ් . 

 

5. කනොතාරිස් විසින් ඉල්ලිම ඉදිරිඳත් කරන්කන් නම් ඔහුට කහෝ ඇ ට මුදල් කගවීමට 

විරුද්ධත්ව ක් කනොමැති බවට ඳැවරුම්ලාභි ාකගන් ලබාගත් ලිපි ක් 

 

6. i.    මුද්දර කුවිතාන්සිඳකත් වැරදි ඔප්පු ංකක ක් සහන් කර ඇත්නම් එම ඔප්පු ංකක ට   

      ංදාල ඔප්පුකේ කගවීම්ඳකත් ඡා ා පිටඳතක් 

ii. කද්ශි  ආදා ම් කදඳාේතකම්න්තුවක් කහෝ කවනත් ඳළාත් සභාවකට කරන ලද මුද්දර 

ගාස්තු කගවීමක් නම් එම ඔප්පුකේ ඡා ා පිටඳතක් හා කගව මුද්දර ගාස්තුකේ ඡා ා 

පිටඳතක්.  

 


