
                                                                                                                ආකෘති පත්ර ංකක   SD/INF/03 

ඉල්ලුම්පත් ංකක   

1990 ංකක 13 දරන උතුරු මැද පලාත් මුදල් ප්රඥප්තතිේ  2  ගන්තතිේ  විධිවිධාන 
පරිදි මුද්දර නාස්තු ගටිනාකම පිලිබද මත  ලබා නැනිේම් ඉල්ලුම්පත්ර  

APPLICATIONFORREQUESTING THEOPINION OF VALUVATION FOR STAMP DUTY UNDER 
SECTION 62 OF FINACIAL STATUTE OF THE N.C PROVINCE NO 13 OF 1990 

 

(01)   ේද්පේෙහි නැණුම්කරුේේ ේතොරතුරු/Details of the Grantee 

1:1    සම්පූර්ණ නම සහ ලිපින  :-………………………………………………………………………… 

          Name in full & address :- 

1:2     ජාතික හැදුනුම්පත් ංකක /N.I.C.No :-………………… 1.3  දුරකථන ංකක  :-…………………….. 

          සමානමක් කම් ලි ාපදිකචි ංකක  සදහ්ත කර්තන)      Telephone No. 

         State Register Number if a Company) 

(02)   ේද්පේෙහි විකුනුම්කරුේේ ේතොරතුරු/Details of the Grantee 

 2:1     සම්පූර්ණ නම සහ ලිපින :-………………………………………………………………………… 

 2:2     ජාතික හැදුනුම්පත් ංකක /N.I.C.No :-………………… 2.3  දුරකථන ංකක  :-……………………. 

                                     Telephone No.  

(03) 3.1     ංදාෙ ේනොතාරිස්ේේ නම සහ ලිපින :-…………………………………………………………….. 

            Notaries Name & address:- 

 3.2     ේනොතාරිස් තැනේේ /නීතිඥපගර ාේේ ලි ාපදිකචි ංකක :-……………………………………………. 

            RegisterNumber of the Notary/Lawyer 

(04)    ඔ්තපුේේ ස්ගභාග /nature of the Deed:-………………………………………………………………. 

    (තෑගි/විකුණුම් Gift/Transfer) 

(05)     ඉඩේමහි ේතොරතුරු/Details of the Land 

5.1      ේද්පේල් ලිපින :-…………………………………5.2    පොත් පාලන ආ තන  :-……………… 

            Address of the Property                 Local Authority 

5.3       ආස්තනතම නනර :-……………………………  5.4     ආස්තනතම නනරේ  සිට ඇති දුර :-… 

            Nearest Town      Distance from the nearest Town 

5.5      ඉඩේමහි පගතින ස්ථීර ගනාග්ත පිලිබද ේතොරතුරු:-………………………………………………….. 

            Details of permanent Crops Cultivated in the land 

5.6      මිනි්තේදෝරුතැනේේ නම සහ සැෙසුම් ංකක :-……………………………………………………… 

            Surveyours Name & plan No. 

5.7      කැබලි ංකක :-…………………………………… 5.8     විශාලත්ග :-…………………………… 

            Lot No                    Extent 

5.9      ඉඩම සම්බ්තධ ේගනත් ේතොරතුරු:-………………………………………………………………… 

          Other Details of the Land 

  (06)   ේනොඩනැගිල්ේල් ේතොරතුරු:- 

        Details of Building 

6.1     සැලසුම් ංකක  හා දින :-…………………………    6.2     ඒකක ංකක  :-……………………….. 

           Plan Number & date                    Unit No. 

6.3      මහල් නණන :-……………………………………            ඉදිකෙ ගර්ෂ :-………………………... 

            Number of Floors                    Year of Construction 

6.4     විශාලත්ග :-……………  බිම් මහල:-…………  පෙමු මහෙ:-………… ේදගන මහෙ:-…………… 

           Extent                   Ground Floor 1st  Floor               2 nd Floor 

6.5    ේනොඩනැගිල්ේල් භාවිත :-………………………………(ගානිජ/ේ්තගාසික/කෘෂිකාර්මික/ේගනත්) 

         Use of Building                                            (Commercial/residence/Agriculture/Other) 

6.6     පගතින පහසුකම්:-…………………………………………………………………………………... 

          Facilities available 



6.7  ේද්පෙ කුලි ට දී ඇත්නම් මාසික කුළි :-...………….......... ………. ………. ………………………... 

         IF the properry rented. Monthly rent 

 

(07) ේමම ේද්පෙ විකිණිමට /මිලදී නැනිමට ංේ්තක්ෂා කරන ගටිනාකම:-………………………..  

Expected purchase value/sale value/Gift value 

ේමම ේද්පල තෑගි කර්තේ්ත නම් දීමනාකරු ංත්පත් කර නත් දින :-…………………………………. 

If it is a gift date of the property acquired by the transferor 

(08) ේමම ේද්පෙ මිලදී නැනිමට ණ  ලබා න්තේ්තද?:-…………………………………………………….. 

Whether any Loan facilities obtained regarding this property? 

(09) ේමම ේද්පෙට ංදාෙග මීට ේපර මත ක් ලබාේනන ඇත්නම් එහි ංකක :-………………………………. 

If any opinion obtained earlier for the particular property Opinion Number  

 

ඉහත සදහ්ත ේතොරතුරු සතය සහ නිගැරදි බගට සහතික කරමි. 

I certify that the above information are Tru & correct. 

 

දින :-………………..    ංත්සන/Signature:-……………………………… 

Date      නම/Name:-……………………………………... 

      ජා.හැ.ංකක :-/N.I.C.No:-……………………….. 

 

පහත දැක්ේගන ලි විලි ංමුණා ඉදිරිපත් කර්තන./Should be attached following documents 

 

01.  මුල් ඔ්තපුේේ පිටපත/Copy of Previous deed 

02.  ඔ්තපුේේ ේකටුම්පත/Draft deed 

03.  ේද්පේෙේ මිනි්තේදෝරු සැෙසුම /ේනොඩනැගිලි සැලැස්ම / Survey plan /Building plan 

04.  ේද්පෙට ලනාගන මාර්න සටහන /Route plan 

05.  ගරිපනම් තක්ේසේරු ගාර්තා, තක්ේසේරු ගාර්තා (ඇත්නම්) Rates Assessment , Notice of valuation 

report (if any) 

02.  නැණුම්කරුේේ ජාතික හැදුනුම්පේතහි ඡා ා පිටපතක් / Photo copy of Grantee’s N.I.C 

 

  

 

කාර් ාලී  ප්රේ ෝජන  සදහා 

තක්ේසේරු කමිටුග සදහා පහත නිලධාරී්ත පත් කරමි. 

 

01. ................................................................. 

02. ................................................................. 

03. ................................................................. 

දින :-………………………………….........   

 

 

       

        පොත් ආදා ම් ේකොමසාරිස්/නිේ ෝජය ේකොමසාරිස ්                                                                


