
 
දඳව/ආක ො/මත/01 

1990 අං  07 දරණ දකුණු ඳෂාත් මුදල් ප්රඥප්තියක  62 ලගන්ියය විධිවිධාන 
ඳරිදි මුද්දර ගාවත්ු  ාර්යය ක කරහි ලටිනා ම පිළිබ මතය බාගැනීකේ ඉල්ලුේඳත්රය 

APPLICATION FOR REQUESTING THE OPINION OF VALUVATION FOR STAMP DUTY PURPOSE UNDER 
SECTION 62 OF FINACIAL STATUTE OF THE SOUTHERN PROVINCE NO 07 OF 1990 

 

01. අයදුේ රුකේකතොරතුරු  Details of the Applicant 
 1.1. ජා. ශැ.අං ය / ලියාඳදිංචි අං ය N.I.C. No / Reg. No. :-             

 

 1.2. වේපුර්ණ නම Name in Full:-. ........................................................................................................................... ............................... 
 1.3. ලිපිනය Address:-................................................................................................................................................................ 
 1.4.  දු. .අං ය Tel.No :-           1.5. 

 

ජංගම දු. අං ය Mob. No :-           

 1.6. විදුත් තැඳැ Email Add. :-.......................................................................................................................................................... 
     

02. කද්ඳකහි ගැණුේ රුකේ කතොරතුරු / Details of the Grantee 
 2.1. ජා. ශැ.අං ය / ලියාඳදිංචි අං ය N.I.C. No / Reg. No. :-             

 

 2.2. වේපුර්ණ නම Name in Full:-. ............................................................................................................................................................ 
 2.3.  දු. .අං ය Tel.No :-           2.4. 

 

ජංගම දු. අං ය Mob. No :-           
     

03. කද්ඳකහි විකුණුේ රුකේ කතොරතුරු / Details of the Grantor 
 3.1 ජා. ශැ.අං ය / ලියාඳදිංචි අං ය N.I.C. No / Reg. No. :-             

 

 3.2. වේපුර්ණ නම Name in Full:-. ................................................................................................................................... ......................... 
 3.3.  දු. .අං ය Tel.No :-           3.4. 

 

ජංගම දු. අං ය Mob. No :-           
     

04. කනොතාරිව්ලරයාකේ කතොරතුරු Details of the Notary’s 

 4.1. වේපුර්ණ නම Name in Full:-. ........................................................................................................................... ............................... 
 4.2. ලිපිනය Address:-............................................................................................................................. ................................... 
 4.3.  දු. .අං ය Tel.No :-           4.4. 

 

ජංගම දු. අං ය Mob. No :-           
     

05 ඔ්තපුකේ/ වාධන ඳත්රක   ව්ලභාලය / Nature of Deed/ Instrument 
  තෑගි/ පූජා  Gift   විකුණුේ/ ඳැලරුේ ර/ කඳොකරොන්දු සින්නක් ර Transfer          හුලමාරුExchange 

 

     

06. ඉඩකමහි කතොරතුරු / Details of the Land 
  

6.1. 
ආවන්නම නගරය 
Nearest Town   

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

 

6.2. 
ආවන්නම නගරක  සිට ඇිය දුර 
Distance from the Nearest Town 

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

 6.3. ඉඩකමහි ඳලියන ව්ථිර ලගාලන් පිළිබද කතොරතුරු 
Details of permanent crops cultivated in the land 

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

 6.4. ඉඩකේ ප්ර මාණය/ Extent of the Land:-............................................................................................................................. ... 
     

0 7. කගොඩනැගිල්කල් කතොරතුරු/ Details of the Building 
 7.1 ලරිඳනේ අං ය /Assessment No :- ………………………………………. 
 7.2  ඉදි ෂ ලර්ය/  

Year of construction 
ලැය ව වියදම/ 

Cost 
ලර්ගප්රමාණය/  

Area 

බිේ මශ/ Ground Floor    

ඳෂමු මශ/1St Floor    

කදලන මශ/2nd Floor    
 

 7.3 කගොඩනැගිල්කල් භාවිතය / Use of the building   
   ලාණිජ Commercial   කන්ලාසි  Residence    ෘෂි ාර්මි  Agriculture   කලනත් Other 

 

 7.4 ඳලියන ඳශසු ේ/ Facilities Available :-............................................................................................................................. .      
 7.5 කද්ඳ කුළියට දී ඇියනේ මාසි  කුළිය/ If the property rented, Monthly rent:-................................................ ....................      
     

08. කමම කද්ඳ විකිණිමට/මිදී ගැනීමට/තයාග දීමට අක්තක්ා  රන ලටිනා ම ුරු.) 
Decided purchase value/Sale value/Gift value(Rs.) 

  

…………………………………… 

     

09. මීට අදා මතයක් බාකගන ඇත්නේ එහි අං ය 
If any opinion obtained earlier for the particular property, Op.No 

  

………………………………………………… 
     

10. ඉශත කතොරතුරු වතය වශ ිවලැරදි බලට වශිය   රමි. I certify that the above information is true & correct 
     

   12. අත්වන / Signature :-.......................................................... 
11. දිනය / Date :- 20……………………….. 13. නම / Name:-.......................................................................... 

   14. ජා. ශැ.අං ය N.I.C. No :-             
 

කේ වමඟ ඉදිරිඳත්  රන ක ටුේඳත් ඔ්තපුකේ වශන් කද්ඳට ඳෂාත් ආදායේ කදඳාර්තකේන්තුකේ  ිවධාරීන්ට පිවිසීමට,  
ඳරික්ාලට, ඡායාරඳ ගැනීමට කමයින් මාකේ අලවරය බා කදමි. 
 

                                                   අත්වන / Signature :-.......................................................... 
දිනය -20..........................                                     කද්ඳකල් ලර්තමාන හිමි රුකේ නම /  
                                                                             Name of the owner of the property:-..................................................  

උඳකදව ්වශා ඳසු පිට බන්න 



 
දඳව/ආක ො/මත/01 

උඳකදව ්
01. මත වශිය යක් වශා අයඳුේ ෂ ශැක්කක්, 

a. ඔ්තපුකේ ඳාර්ල රුලකුට කශෝ ඔ්තපුකේ ඳාර්ල රුලකුකේ ඇකටෝර්ිව බ රුට කශෝ 
b. ක ටුේඳත් ඔ්තපුල ව ව්  රන කනොතාරිව්ලරයාට කශෝ  
c. අයඳුේ රු නනිය  පුද්ගයකු ුවමාගමක්, පුද්ග මණ්ඩයක්, වමිියයක් .... )ලන විට, අධයක් / ිවධාරී 

මණ්ඩය විසින් ලිඛිතල බය ඳලරන ද පුද්යකුට කශෝ ඳමණි. 

02. මත වශිය  බාගැනීකේ ගාව්තුල ලන රු.250/-   මුද , කදඳාර්තකේන්තුල විසින් ඔබකේ අයඳුේඳත ලියා ඳදිංචි කිරීමට 
ඳසු බා කදන මත අං ය කගවීේ ඳත්රක  කයොදා  කශෝ කදඳාර්තකේන්තුල විසින් බා කදන අනුක්රමි  අං ය වහිත 
කගවීේඳියන් කශෝ  ඕනෑම ං ා බැංකු ාඛාල ට කශෝ ඕනෑම මශජන බැංකු ාඛාල ට කගවිය යුතුය. කමම මුද ඔබකේ 
අන්තර්ජා බැංකු කගවීේ ඳශසු ම වහිත ගිණුමකින්ද කගවිය ශැකි අතර එහිදී මත අං ය ඳමණක්ම කශෝ අනුක්රමි  අං ය 
ඳමණක්ම කශෝ අිවලාර්යකයන්ම Remarks කව ඇිය ව්ථානක  කයදිය යුතුය. එම ව්ථානක  කලනත් කිසිලක් කනොකයදිය 
යුතුය. 

03. මත ප්ර ායක් බා ගැනීකේ ගාව්තුල ලන රු.250/=  ුකදසිය ඳනශ)   මුද “දකුණු ඳෂාත් ආදායේ ක ොමවාරිවක්ේ 
මත ප්ර ාන ගිණුම”යනුකලන් වදශන්  ර, ඉශත 02 හී උඳකදව් ඳරිදි, මශජන බැංකුකේ ගිණුේ අං  
013100100021961 ට කශෝ ං ා බැංකුකේ ගිණුේ අං   72846484 ට කගවිය යුතුය.  

04. මත වශිය ය ඉල්ලුේ රන කද්ඳ පිහිටි දිව්ත්රික් ක  පිහිටි  ාර්යායට ඳමණක්, මත වශිය  අයඳුේඳත් භාරදිය යුතුය. 
නැියනේ විදුත් තැඳැ මන්න් කයොමු  ෂ යුතුය. 

05. මත වශිය ය ඉල්ලුේ රන කද්ඳකල් පිහිටීම ශා ප්රමාණය ිව්චිත විය යුතුය. ුනු  ීනන්දුල  ලාසි අලාසි, කනොකබදු හිමි ම 
.... ආදී කව ප්රමාණය ිව්චිත කනොලන අලව්ථා වශා මත වශිය  ිවකුත්  රනු කනොබයි.) 
 

 

ඉදිරිඳත්  ෂ යුතු ලියකියවිලි 
01. ඔබ කද්ඳ මිදී ගන්නා කශෝ ඔබට ඳලරන කශෝ අයට එම කද්ඳ හිමි වුක , 

ඔ්තපුලකින් නේ, එම ඔ්තපුකේ ඡායා පිටඳත කශෝ 
හිමි ේ වශිය යකින් නේ, එහි වාධන ඳත්රක  ඡායා පිටඳත  වශ හිමි ේ වශිය ක  ඡායා පිටඳත කශෝ 
නු  ීනන්දුලකිත් නේ, එම නු  ීනන්දුකේ ඡායා පිටඳත, 

02. ඔ්තපුකේ ඳාර්ල රුලන්කේ විව්තර, ඔ්තපුල මන්න් ඳලරන කද්ඳකල් ිවලැරදි විව්තර, ඔ්තපුකේ වශන් කිරීමට අක්තක්ෂිත 
ලටිනා ම ඇතුෂත්  ර කනොතාරිව්ලරයකු විසින් ව ව්  ර, එම කනොතාරිව්ලරයාකේ ිව මුද්රාල වශ අත්වන වහිත 
ක ටුේඳත්  ෂ ඔ්තපුල කශෝ වාධන ඳත්රය 

03. ඔ්තපුකේ වශන්  රන අලවන් ලරට ව ව්  ර ඇිය පිඹුර කශලත් මිිවන්කදෝරු වැැවක්ේ ඡායා පිටඳත, 
04. ිවලවක් කශෝ කගොඩනැගිල්ක් ඇත්නේ,  එහි වැැව්කේ පිටඳත කශෝ ඔබ විසින් එහි දිග ශා ඳෂ වහිතල ව ව්  ෂ දෂ 

වැැව්ම, 
05. ඔබ විසින් ව ව්  රගත් කද්ඳෂට ෂඟාලන මාර්ග වටශන, 
06. කමම කද්ඳට අදාෂල තක්කවේරු ලාර්තා, විකුණුේ ගිවිසුේ කශෝ බදු ගිවිසුේ කශෝ බදු ඔ්තපු ඇත් නේ, එම ලියවිලි ල ඡායා 

පිටඳත්, 
07. අයඳුේ රු කශෝ ඔ්තපුකේ ඳාර්ල රුලකු නනිය  පුද්ගයකු ුවමාගමක්, පුද්ග මණ්ඩයක්, වමිියයක් .... ) ලන විට, 

a. ලියා ඳදිංචි  රන ද වශිය ය වශ 
b. අදාෂ කද්ඳ මිදී ගැනීමට කශෝ විකිණීමට, අධයක් / ිවධාරී මණ්ඩය විසින් ගත් ීනරණක  පිටඳතක්, වශ/ කශෝ  
c. අයඳුේ රුට, අයඳුේඳත ඉදිරිඳත් කිරීමට බය ඳලරන ද ලිපිය. 

08. ඇකටෝර්ිව බ රුලකු විසින් අයඳුේඳත ඉදිරිඳත්  රන විට ඇකටෝර්ිව බඳත්රක  ඡායා පිටඳත. 
09. ඳැලැරුේ රයක් ලන විට, ප්රාකද්ය ය කල් ේකේ අනුමැියය වහිත ලිපික  ඡායා පිටඳත. 
10. තෑන්දීමක් ලන විට අදාෂ ඥපියත්ලය කශෝ වේබන්ධතාලය තශවුරු රන කල්ඛන හී ඡායා පිටඳත් 

 

මත වශිය  ිවකුත් කිරීම වශ මත වශිය  මත ලියන ද ඔ්තපු පිටවන් කිරීම 
01. ඔබකේ මත වශිය ය ව ව ් ෂ ඳසු  ාර්යාකයන් එම වශිය ක  මුල් පිටඳත අයඳුේ රුට කශෝ වශිය ය බා ගැනීමට 

අයඳුේ රු විසින් ලිඛිතල බය ඳලරන ද පුද්ගයකුට බාගත ශැ . නැියනේ, අයඳුේ රුකේ ජංගම දුර තනය 
ුඅයඳුේඳකත්හි වශන්) මන්න් 0719 207 422 යන දුර තන අං යට මත අං ය වහිතල Whatsapp  මන්න් එලන ඉල්ලීමක් 
මන්න් කශෝ අයඳුේ රුකේ විදුත් ලිපිනය ුඅයඳුේඳකත්හි වශන්) මන්න්  ාර්යාලීය විදුත් ලිපිනයට මත අං ය වහිතල 
එලන ඉල්ලීමක් මන්න් කශෝ බාගත ශැ . 

02. මත වශිය ය මත ලියන ද ඔ්තපු දකුණු ඳෂාත් ආදායේ කදඳාර්තකේන්තුකේ ඕනෑම  ාර්යාය ට ඉදිරිඳත්  ර පිටවන් 
 ර ගත යුතුය. පිටවන් කිරීම වශා ඔ්තපුල රැකගන එනවිට, එම ඔ්තපුකේ ඡායා පිටඳතක් වශ මුද්දර ගාව්තු කගලන ද 
කගවීේ ඳත්රකයහි ඡායා පිටඳතක් රැකගන ඳැමිණිය යුතුය.  

 

ලැඩි විවත්ර වශා 
 ගාල් මාතර ශේබන්කතොට 

ක ොමවාරිව ් 091-2234194 

ිවකයෝජය ක ොමවාරිව් 091-2241488 041-2222380 047-2226398 

 ාර්යාය 091-2223484 041-2222337 047-2226204 

විදුත් තැඳෑ prdcom@gmail.com mprdcom@gmail.com hprdcom@gmail.com 

කලබ් www.spprd.lk 

 
 මත වශිය  බා ගැනීකේදී ඔබට යේ ගැටළු වශගත තත්ලයක් ඇියවී ඇත්නේ, ඒ පිළිබල ඳෂාත් ආදායේ 

ක ොමවාරිවල්රයාට වෘජුලම ලිඛිතල කශෝ ලාචි ල කශෝ කතොරතුරු වැඳයිය ශැකි අතර වඳයනු බන 
කතොරතුරුල  රශවයතාල සුරකිනු ැකබ්. 


