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අපසේ දෆක්ම 

නිලසචර දේඳශ තක්දේරුකයණ ව කශභනහකයණ විඹදඹහිරහ ද ෝලීඹ ප්රමිතීන් ඳදනම් ව 

ප්රලසථ ෘත්ීනඹභඹ දේහ් තුළි් භහජ ආර්ථික ංර්ධනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 

අපසේ සමසශලර 

කහර්ඹක්භ වහ පරදහයී කශභනහකයණ ුවඹක් තුළි් තයඟකහරී දභ්භ පිරිළඹ පිළිඵ 

විඥහණික ශ්රී රංකහ යජඹට පර්ණ ෘත්ීනඹභඹ තක්දේරු වහ දේඳශ කශභනහකයණ 

දේහ් ළඳයීභ. 

 

අපසේ අරමුණු 

 
 

දභභ දදඳහර්තදම්්තුදේ අයමුණු නුදේ දේහදහඹකයි් දත ප්රතිඵපර හධනඹ ඉරක්ක 

කය ත් විශිසඨතභ කහර්ඹ චර්ඹහ ප්රමිතීන් භත පිහිටහ උස ෘත්ීනඹභඹ දේහ් ළඳයීභයි. 

 

අපසේ ලගකීම 
 

තක්දේරු දදඳහර්තදම්්තු, තභ යසථහපිත  කීම් වළරුණු විට, යහජය වහ අර්ධ යහජය 

ආඹතන උදදහ විසීනර්ණ තක්දේරු දේහ් වහ දේඳශ කශභනහකයණ දේහ් 

ළඳයීදම්  කීභ උසුරයි. 

 

 

 

 

 



- 2 - 
 

අපසේ කළර්යළ ජළය 

තනතුර        : නිසයෝජය ප්රධළන තක්සවේරුකරු  

ලිපිනය        : තක්සවේරු සදපළර්තසේන්තුල, තක්සවේරු මන්දිරය, 748,  මරදළන පළර, සකොෂඹ 10 

දුරකථන      : 011-2676761 

සෆක්වහ         : 011-2694383 

ඊ -සේල්      :   valdept.sec@gmail.com 

 

අනුයුක්ත පෂළත් කළර්යළ 

 
පෂළත් 

කළර්යළය 

ලගකීේ භළර ප්රසශය ලිපිනය දුරකථන සෆක්වහ 

ඊ -සේල් 
 
භව දකොශම 
ඳශහත් 
කහර්ඹහර ඹ 
 

 
දකොශම  
දකොදරෝනහ 
තිඵඹිරි සඹහඹ 
ශ්රී ජඹර්ධනපුය දකෝට්දට් 
දදහිර 
යත්භරහන 
ප්රහදේයඹ දේකම් දකොට්ඨහල  

 
තක්දේරු 
දදඳහර්තදම්්තු,   
දනො: 748, 

3 න භවශ 
භයදහන ඳහය,  
දකොශම 10  

 

 
දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

011-2674477 

 
තක්දේරුකරු  

011-2674478 

 

011-2674477 

 

valdept.metro 

@gmail.com 

 
ඵටහිය 
භධයභ ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ I 
 

 
භවය භ 
කළසඵෆ 
දභොයටු  
ප්රහදේයඹ දේකම් දකොට්ඨහල 

 
තක්දේරු 
දදඳහර්තදම්්තු,   
දනො: 748, 

2 න භවශ, 
භයදහන ඳහය,  
දකොශම 10 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

011-2698688 

 
තක්දේරුකරු  

011-2695905 

 

011-2698688 

 

valdept.west. 

central@ 

gmail.com 

 
ඵටහිය 
භධයභ ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ II 
 

 
කඩුදර 
දවෝභහ භ 
වංළේර 
ඳහදුක්ක  
ප්රහදේයඹ දේකම් දකොට්ඨහල 
 

 
තක්දේරු 
දදඳහර්තදම්්තු,   
දනො: 748, 

2 න භවශ, 
භයදහන ඳහය,  
දකොශම 10 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

011-2698688 

 
තක්දේරුකරු 

011-2695905 

 

011-2698688 

 

valdept.west. 

centralsub 

@gmail.com 

 

 
ඵටහිය උතුය 
ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ 
 
 

 
 ම්ඳව දිසත්රික්කඹ 

 
අංක:19, 
දම්රිබිදෝ භහත, 
 ම්ඳව 
 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

033-2221064 

තක්දේරුකරු  
033-2223869 

 

033-2221064 
 
valdept.west. 

north@gmail.

com 

 
ඵටහිය දකුණ 
ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ 
 

 
කළුතයදිසත්රික්කඹ 

 
දනො: 341/1, 
 හලු ඳහය, 
කළුතය 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

034-2222643 

තක්දේරුකරු 
034-2222643 

 

034-2222643 

 

valdept.west. 

south@gmail 

.com 
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තනතුර        : නිසයෝජය ප්රධළන තක්සවේරුකරු  

ලිපිනය        : තක්සවේරු සදපළර්තසේන්තුල,  තක්සවේරු මන්දිරය, 748, මරදළන පළර, සකොෂඹ 10 

දුරකථන      : 011-2676762 

සෆක්වහ         : 011-2694383 

ඊ -සේල්      :   valdept.coresec@gmail.com 
 

 

අනුයුක්ත පෂළත් කළර්යළ 

ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ 

 කීම් බහය ප්රදේලඹ ලිපිනඹ දුයකථන ෂළක්ස 
ඊ -දම්ේ 

 
ඹම ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ 
 

 
කුරුණෆ ර 
පුත්තරභ  
දිසත්රික්ක 

 
දනො:64, 
දකොශම ඳහය, 
කුරුණෆ ර 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

037-2225280 

 
තක්දේරුකරු  

037-2224178 

 

037-2225280 
 
valdept.north. 

west@gmail.com 

 
උතුරු භළද 
ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ 
 

 
අනුයහධපුයඹ 
දඳොදශෝනරු 
දිසත්රික්ක 

 

1 න භවර, 
න දශ 
ංකීර්ණඹ, 
අනුයහධපුයඹ 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

025-2234035 

 

තක්දේරුකරු 

025-2234036 

 

 

025-2234035 

 

valdept.north. 

central@gmail. 

com 

 

 
උතුරු ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ-
ඹහඳනඹ 

 

 
ඹහඳනඹ  
කිලිදනොච්වි 
දිසත්රික්ක 

 

N.H.D.A. 

ද ොඩනළගිේර, 
නුය ඳහය, 
ඹහඳනඹ 

 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

021-2224957 

 

තක්දේරුකරු 

021-2222077 

 

021-2224957 

 

valdept.northern 

@gmail.com 

 
උතුරු ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ-
ේනිඹහ  

 

 
භ්නහයභ 
මුරතිඵේ 
ේනිඹහ 
දිසත්රික්ක 

 

දනො.65, 
යියර්දකෝවිේ 
වීදිඹ, යිය 
පුලිඹ්කුරම්, 
ේනිඹහ. 
 

 

            - 
 

 

valdept.northern. 

vanni@gmail. 

com 
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තනතුර        : නිසයෝජය ප්රධළන තක්සවේරුකරු  

ලිපිනය        : තක්සවේරු සදපළර්තසේන්තුල,  තක්සවේරු මන්දිරය, 748, මරදළන පළර, සකොෂඹ 10 

දුරකථන      : 011-2676443 

සෆක්වහ         : 011-2694383 

ඊ -සේල්      :   valdept.sdc@gmail.com 

 

 

අනුයුක්ත පෂළත් කළර්යළ 

පෂළත් 

කළර්යළය 

ලගකීේ භළර 

ප්රසශය 

ලිපිනය දුරකථන සෆක්වහ 

ඊ -සේල් 

 

භධයභ I 
ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ 
 

 
භවනුය 
දිසත්රික්කඹ 

 

දනො: 75, 

NHDA 

ද ොඩනළගිේර, 
ඹටි නුය වීදිඹ, 
භවනුය 
 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

081-2222559 

 

තක්දේරුකරු 

081-2222556 

 

 

 

081-2222559 

 

valdept.central1 

@gmail.com 

 
භධයභ II 
ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ 
 

 
නුයඑළිඹ 
භහතදේ 
දිසත්රික්ක 
 

 

දනො: 16H, 

ධර්භහදලෝක භහත, 

භවනුය 

 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

081-2211166 

 

තක්දේරුකරු 

081-211165/67 

 

 

081-2211166 

 

valdept.central2 

@gmail.com 

 
නළද නහිය 
ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ 
 

 
අම්ඳහය 
ත්රිකුණහභරඹ 
භඩකරපු 
දිසත්රික්ක 
 

 

දනො: 30, 
දකොරට් ඳටුභඟ, 
භඩකරපු 
 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

065-2225646 

 

තක්දේරුකරු 

065-2223469 

 

 

065-2225646 

valdept.eastern 

@gmail.com 

 

 

mailto:valdept.sdc@gmail.com


- 5 - 
 

තනතුර        : නිසයෝජය ප්රධළන තක්සවේරුකරු  

ලිපිනය        : තක්සවේරු සදපළර්තසේන්තුල,  තක්සවේරු මන්දිරය, 748, මරදළන පළර,  සකොෂඹ 10 

දුරකථන      : 011-2693543 

සෆක්වහ         : 011-2694383 

ඊ -සේල්      :   valdept.ict@gmail.com 
 

අනුයුක්ත පෂළත් කළර්යළ 

පෂළත් 

කළර්යළය 

ලගකීේ භළර 

ප්රසශය 

ලිපිනය දුයකථන ෂළක්ස 
ඊ -දම්ේ 

 

දකුණු ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ-
 හේර 
 

 

 හේර 
දිසත්රික්කඹ 

 

දනො:41/ඒ/2/1, 

ශ්රි දේමිතත්ත භහත, 

චීන දකොයටු, 

 හේර 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

091-2222612 

තක්දේරුකරු 
091-2222612 

 

091-2222612 

 

valdept.galle 

@gmail.com 

 

දකුණු ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ-
භහතය 
 

 

භහතය 
දිසත්රික්කඹ 

 

එච්.ජී.පී.එම්.ද ොඩනළගිේර, 
දකොටුදේද ොඩ, 
භහතය 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

041-2223016 

තක්දේරුකරු  

041-2222612 

 

041-2223016 

 

valdept. 

southern 

@gmail.com 

 
දකුණු ඳශහත් 
කහර්ඹහරඹ  -
වම්ඵ්දතොට 
 

 

වම්ඵ්දතොට  
දිසත්රික්කඹ 

 

දනො:177ඒ/1/1, 

තං ේර ඳහය, 

අම්ඵර්දතොට 

 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

047-2225612 

 

තක්දේරුකරු 

047-2225612 

 

047-2225612 

 

valdept. 

southern.sub

@gmail.com 
 

 

ඌ ඳශහත් 

කහර්ඹහරඹ 

 

 

ඵදුේර 
දභොණයහ ර 
දිසත්රික්ක 

 

ඳළයණි කච්දච්රි  
ද ොඩනළගිේර, 
ඵදුේර 
 

 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

055-2222486 

තක්දේරුකරු  

055-2224153 

 

055-2222486 

 

valdept.uva 

@gmail.com 

 

ඵය මු 

ඳශහත් 

කහර්ඹහරඹ 

 

 

කෆ ේර 
යත්නපුයඹ  
දිසත්රික්ක 

 

දනො:602/6, 
දකොශම ඳහය, 
න න යඹ,  
යත්නපුය 
 

 

දජයසඨ 
තක්දේරුකරු 

045-2226845 

තක්දේරුකරු  

045-2226985 

 

045-2226845 

 

valdept.sabara 

gamuwa 

@gmail.com  

 

 

mailto:valdept.ict@gmail.com
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සදපළර්තසේන්තුසේ ප්රධළන ්රියළදළමයන් 

දේඳශ කශභනහකයණඹ වහ තක්දේරුකයණඹ ම්ඵ්ධදඹ් යහජය වහ අර්ධ යහජය ආඹතන ඇතුළු 
ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන දවහ දදඳහර්තදම්්තු විසි් ඳත්හද න ඹනු රඵන 
දේහ් , එභ දේහ් රඵහ  ළනීභ දවහ දේහරහභී් විසි් අඳ දත ළඳයිඹ යුතු මුලික 
දතොයතුරු ව දේඹ රඵහ දීදම් ප්රමිතතිඵඹ ඳවත දළක්දේ. 
 

බළ සදන සවේලය වෆපයිය යුතු සතොරතුරු 
සවේලය බළ දීසේ 

ප්රමිති 
 

අ. 1950 අංක 09 දයණ ඉඩම් 

අත්කය  ළනීදම් ඳනත 

ඹටදත් ළඳයිඹ යුතු 

තක්දේරු 

 

1. 2න  ්තිඵඹ ඹටදත් දළ්වීභ 

2.ප්ර භණ අනුදර්නනඹ වහ කළඵලි රළයිසතු 

3. 4න  ්තිඵඹ  

4. 5න  ්තිඵඹ 

5.මුලික පිඹුරුඳත වහ   කළඵලි රළයිසතු 

6.7න  ්තිඵඹ වහ  ළට් නිදේදනඹ 

7. 9න න  ්තිඵඹ ඹටදත් ඳරීක්ණ ටව් 

වහ ්දි ඉේලුම්ඳත්  

8.10(1) (අ) වහ 10 (1) (ආ)  ්තිඵඹ ඹටදත් 

ීනයණඹ 

9. වදිසි අත් කය ළනීභකදී 38(අ)  ්තිඵඹ  

10.එක් එක් යහඳෘතිඵ දවහ කලි් කරට   

රඵහ ්නහ කළබිනට් ීනයණ (අදහර අසථහර) 

11.ජීවිත භුක්තිඵඹ / ඵදු අයිතිඵඹ ඇතිඵ අසථහකදී 

ජීවිත භුක්තිඵකරු්දේ උප්ඳළ්න වතිඵකඹ 

දවෝ ජහතිඵක වළදුනුම්ඳත/ ඵදු ගිවිසුදම් පිටඳත 

 

තිඵ අටක් දවෝ ඊට 

අඩු කහරඹක් තුර 

 

ආ. ඉඩම් අත්කය  ළනීදම් 

ඳනදත් 38(අ)  ්තිඵඹ 

ඹටදත් වදිසි ංර්ධන 

කහර්ඹ කටයුතු උදදහ 

අත්කය  නු රඵන ඉඩම් 

දවහ තත් හර්තහ 

පිළිදඹශ කිරීභ 

 

1.අත්කය  ළනීදම් නිශධහරිඹහ විසි් තත් හර්තහ 

පිළිදඹශ කිරීභට කයන ඉේලීම් ලිපිඹ 

2.ප්ර භණ අනුදර්නණඹව කළඵලි රළයිසතු 

3.2න  ්තිඵඹ ඹටදත් දළ්වීභ 

4.38 (අ)  ්තිඵඹ ඹටදත් නිදේදනඹ 

5.දේඳර පිහිටීභ වහ ලිපිනඹ   

 

භුක්තිඵඹ ඵහය  ්නහ 

දින 
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ඇ. ඉඩම් අත් කය ළනීදම් 

ඳනත ඹටදත් ඹථහ 

කහරදේදී දේඳර අත්කය 

 ළනීදම් අයමුණි් මුදේ 

ප්රතිඵඳහදන ද් කය 

 ළනීභ උදදහ දේඳර 

ඇසතදම්්තු පිළිදඹර  

කිරීභ 

 

1.තක්දේරු අලය අයමුණ ඇතුශත් ඉේලුම් 

කයන ලිපිඹ 

2. පිඹුරුඳත වහ ප්රභහණඹ 

3.දේඳ දේ ලිපිනඹ වහ පිහිටීභ දළක්දන දශ 

සිතිඵඹභ 

4.දඹෝජිත භමිතදේ ද ොඩනළගිලි / ඉදිකිරීම් දේනම් 

ඒහ ඉදි කය ඇත්දත් කවුරු් විසි්ද ඹ්න 

ටවන :  

 අදහර ඳරිදි  හසතු ද වීදම් එකඟතහඹ 

 

භහඹක් දවෝ ඊටඅඩු 

කහරඹක් තුර 

 

ඈ. යජඹට ම්ඵ්ධ 

ආඹතන දවහ පුේ ලික 

ගිවිසුභ භත දේඳර මිතශදී 

 ළනීම් වහ විකිණීම්  

තක්දේරු කිරීභ 

 

 

1.තක්දේරු අලය අයමුණ ඇතුශත් ඉේලුම් 

කයන ලිපිඹ 

2.දේඳදේ ඔප්පු පිටඳත වහ ය 10 ක් ඇතුශත 

පිළිදඹශ කයන රද පිඹුරුඳත 

3. මිතරදී  ළනීභක් නම් විකිණුම්කරුදේ විකිණීභට 

කළභළත්ත වහ එකඟ න මිතර 

4.මිතරදී  ළනීභක් නම් දඳශඳත් ටවන (Title 

Report) ව වීථි දර්නහ/ ද ොඩනළගිලි සීභහ/ 

දනොඳයහ  ළනීදම් වතිඵකඹ 

ටවන : 

 අදහර ඳරිදි  හසතු ද වීදම් එකඟතහඹ 

 

තිඵ දදකක් දවෝ ඊට 

අඩු කහරඹක් තුර 

 

ඉ. යජඹට ම්ඵ්ධ ආඹතන 

දවහ ඵදු කහර්ඹඹ් 

උදදහ දේඳර තක්දේරු 

කිරීභ  

 

 

1.තක්දේරු අලය අයමුණ ඇතුශත් ඉේලුම් 

කයන ලිපිඹ 

2.ඉඩම් දකොභහරිස දජනයහේදේ අනුභළතිඵඹ 

3.ඳළතිඵ ඵදු ගිවිසුදම් පිටඳත වහ පිඹුරුඳත 

4.දඹෝජිත භමිතදේ ද ොඩනළගිලි / ඉදිකිරීම් දේනම් 

ඒහ ඉදි කය ඇත්දත් කවුරු් විසි්ද ඹ්න 

ටවන : 

 අදහර ඳරිදි  හසතු ද වීදම් එකඟතහඹ 

 

තිඵ දදකක් දවෝ ඊට 

අඩු කහරඹක් තුර 
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ඊ. යජඹට ම්ඵ්ධ ආඹතන 

ර දේඳර කුලිඹට දීභ 

ව පුේ ලික දේඳර 

කුලිඹට  ළනීභ වහ 

තක්දේරු කිරීභ 

 

1.තක්දේරු අලය අයමුණ ඇතුශත් ඉේලුම් 

කයන ලිපිඹ 

2. පුේ ලික දේඳරක් යහජය ආඹතනඹ්ට කුලිඹට 

දීභට කළභළත්ත වහ එකඟ න මිතර ඇතුශත් 

ලිපිඹ 

3. ඉඩභක් ම්ඵ්ධ නම් පිඹුරුඳත වහ ප්රභහණඹ 

4. පිහිටීදම් ලිපිනඹ 

5. ද ොඩනළඟිේරකි් දකොටක් ම්ඵ්ධදඹ් 

න විට එභ ප්රභහණඹ ඳළවළදිලි දළක්දන 

ටවනක් 

6.ද ොඩනළගිලි ළරළසභ 

ටවන : 

 අදහර ඳරිදි  හසතු ද වීදම් එකඟතහඹ 

 

 

තිඵ දදකක් දවෝ ඊට 

අඩු කහරඹක් තුර 

 

උ. දකොශම භව න ය බහ 

සීභහ තුශ පිහිටි දේඳර 

වළය දියිද් රිඳනම් 

ඵදු අඹ දකදයන සිඹලු 

දේඳශ, රිඳනම් ඵදු අඹ 

කිරීදම් කහර්ඹ උදදහ 

ඇසතදම්්තු කිරීභ වහ 

ඹළි  ඇසතදම්්තු කිරීභ 

 

1. ඉේලුම් කයන ලිපිඹ 

2. ඳත්නහ දේඳරපිළිඵ දේනණඹ 

3. න ප්රදේලඹක් නම්   ළට් ඳ්රදේ පිටඳත 

4. න ය සිතිඵඹභ දවෝ සීභහ දළක්දන සිතිඵඹභ 

5.භහර්  සිතිඵඹභ 

6. තක්දේරුට රක් දනොකශ යුතු අනය දේඳශ 

දේ නම් එභ දේනනඹ 

7. රිඳනම් තක්දේරු ආයම්බ කිරීභට බහ 

ම්භත කය ත් ීනයණදේපිටඳතක් 

8. ඵදු ප්රතිඵලතඹ ඇතුශත් නිදේදනදේ පිටඳතක් 

9. ක්දේ්ර නිශධහරී් වහ ඵරඹ ඳළරීදම් ලිපි 

ටවන:- 

 රිඳනම් ප්රතිඵදලෝධන කටයුතු ම්ඵ්ධ 

කහර්ඹහර යහජකහරී ඉටු කිරීභ වහ අලය 

කහර්ඹහර ඳවසුකම් අදහර ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනඹ විසි් ළඳයිඹ යුතුඹ 

 

 

අදහර ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනඹ භඟ ඇතිඵ 

කය  ්නහ 

එකඟතහඹ භත 

දේඹ නිභ කයනු 

ඇත 
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ඌ.ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

දනුද් අඳදේ 

දේනනදේ රිඳනම් ඵදු 

වහ නභ ංදලෝධනඹ 

කිරීභ වහ ඉදිකිරීභක් 

ම්ඵ්ධ හර්ෂික 

ටිනහකභ තක්දේරු 

කිරීභ 

 

1. ඔප්පු උධෘතඹ 

2. ආදහඹම් ඳරීක්ක හර්තහ 

3. ද ොඩනළගිලි ළශළසභ 

4. අනුකරතහ වතිඵකඹ 

5. අඳදේ දේනන ර ඇතුශත් අයිතිඵකරුදේ නභ 

වහ ඳළරුම්කරුදේ නභ දනසකම් දඳඩිග්රිඹ 

ව / දවෝ දිවුරුම් ප්රකහලඹ්, අදහර සිතහසිඹ 

6. රිඳනම් අංකඹ වහ ලිපිනඹ 

 

තිඵ දදකක් දවෝ ඊට 

අඩු කහරඹක් තුර 

 

එ. විදලේඥ හක්ෂි ළඳයීභ 

භගි් අධිකයණඹට වහ 

විවිධ ්දි විනිලසචඹ 

බහ රට වහඹ දීභ 

 

1. ඉේලුම් කයන ලිපිඹ/ සිතහසිඹ 

 

 

නඩු ඳළළත්දන 

දින 

 

ඒ. අේරස ඳනදත් කහර්ඹ 

දවහ තක්දේරු කිරීභ 

 

1. ඉේලුම් කයන ලිපිඹ 

2. පිඹුරුඳත වහ ප්රභහණඹ 

3. ඔප්පු පිටඳත් 

4. ද ොඩනළගිලි ළශළසභ 

5. තක්දේරු අදහර කය  ත යුතු නිලසචිත 

කහරසීභහ 

6. දේඳර පිහිටි ලිපිනඹ වහ අදහර ම්ඵ්ධීකයණ 

කටයුතු දවහ දුයකථන අංක 

 

 

තිඵ වඹක්දවෝ ඊට අඩු 

කහරඹක් තුර 

 

ඔ. යහජය වහ අර්ධ යහජය 

ආඹතන ර ගිණුම්කයණ 

කහර්ඹඹ් දවහ ත්කම් 

තක්දේරු කිරීභ 

 

1. ඉේලුම් කයන ලිපිඹ 

2. ද ොඩනළගිලි ළශළසභ(layout plan) 

3. පිඹුරුඳත/ කළඵලි රළයිසතු 

4. දේඳදේ හිමිතකභ වතිඵක කිරීභට අදහර ලිඹවිලි 

 

තිඵ වඹක් දවෝ ඊට 

අඩු කහරඹක් තුර 
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අනුළංගික සවේලය 

 

කළර්යළය වහථළනය නිෂධළරියළසේ 

තනතුර 

දුරකථන සෆක්වහ 

විදුත් තෆපෆල් 

 
නීතිඵ අංලඹ 
 
 
 
 
 
 
ඉඩම් අත්කය 
 ළනීදම් 
භහදරෝචන 
භණ්ඩරඹ 

 
දනො:70/2/2 

2න භවශ, 
යි.එම්.බී.ඒ. 
ද ොඩනළගිේර, 

දකොශම 08 

 

 

දනො:2014/1/1 
කඩුදර ඳහය, 
ඵත්තයමුේර 

 
නීතිඵ නිරධහරී 

 

011-2683972 

 

011-2682264 

 

011-2683972 

 

valdept.legalsec 

@gmail.com 

 
ඳරිඳහරන අංලඹ 

 
තක්දේරු 
දදඳහර්තදම්්තු 

දනො: 748, 

1න භවශ, 
භයදහන ඳහය,  

දකොශම 10 
 
 

 
ඳරිඳහරන 
නිරධහරී 

 

011-2692349 

 

011 269 4383 

 

valdept.adm@ 

gmail.com 

 

ගිණුම් අංලඹ 

 

තක්දේරු 
දදඳහර්තදම්්තු 
දනො: 748, 

1න භවශ, 
භයදහන ඳහය,  

දකොශම 10 
 
 

 

ප්රධහන 
 ණකහධිකහරී 
 
 ණකහධිකහරී  

 

011-2688350 

 

011 269 4383 

 

valdept.acctsec@ 

gmail.com 

 

අබය්තය 
වි ණන අංලඹ 

 

තක්දේරු 
දදඳහර්තදම්්තු 
දනො: 748, 

1න භවශ, 
භයදහන ඳහය,  
දකොශම 10 
 
 

 

ප්රධහන 
අබය්තය 
වි ණක 

 

 

 

011-2669311 

 

 

011 269 4383 

 

valdept.auditsec@ 

gmail.com 
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අපසේ අස්තක්ළල 
 

 
අඳදේ දේඹ රඵහ  ළනීභ දවහ ඔඵ විසි් කයනු රඵන ඉේලීම් භ  අඳ විසි් අදප්ක්හ කයන 

දතොයතුරු අං ම්පුර්ණ වහ නිළයදි ඉදිරිඳත් කිරීදභ්  ඔඵට අලය දේඹ අප්රභහද රඵහ දිඹ 

වළකිඹ. 

අපසේ ප්රමිතීනන් 

 

ඔඵද ් රළදඵන ෆභ ලිඛිත ඉේලීභකටභ ප්රතිඵචහය අදඳ් රළදඵනු ඇත. 

අහන ීනයණඹ  ළනීභ ප්රභහද විඹ වළකි දවෝ අනිහර්දඹ්භ ප්රභහද න අසථහකදී දවෝ  ළටලු 

ව ත තත්ඹක් උේ ත ව විටක එඹට දවේතු අඳ විසි් ද්නු රළදේ. 

 

පෆමිතණිලි වශ වශන බළ දීසේ ක්රමසේදය 

 

ඉවත දව් ප්රමිතීන් වහ ම්ඵ්ධ දවෝ දනත් කරුණු ම්ඵ්ධදඹ් ඔඵට ඇතිඵ ඳළමිතණිලි දවෝ 

දඹෝජනහ ප්රධහන තක්දේරුකරු ව අතිඵදර්ක ප්රධහන තක්දේරුකරු දත දඹොමු කශ වළකිඹ. 

නභ             :    පී.ඩී.ඩී.එස. මුතුකුභහයණ මිතඹ 

තනතුය        : ප්රධහන තක්දේරුකරු  

ලිපිනඹ        : තක්දේරු දදඳහර්තදම්්තු, තක්දේරු භ්දියඹ, 748, භයදහන ඳහය, දකොශම 10 

දුයකථන      : 011-2695533 

ෂළක්ස         : 011 2694383 

ඊ -දම්ේ      : cv@valuationdept.gov.lk 

 

  

තනතුය        : අතිඵදර්ක ප්රධහන තක්දේරුකරු  

ලිපිනඹ        : තක්දේරු දදඳහර්තදම්්තු, තක්දේරු භ්දියඹ, 748, භයදහන ඳහය, දකොශම 10 

දුයකථන      : 011-2693658 

ෂළක්ස         : 011-2694383 

ඊ -දම්ේ      : valdept.sec@gmail.com 

දේහරහභී භවජන ඔදඵ් ඉදිරිඳත් න දඹෝජනහ අපි තුටි් බහය  නිමු. 
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ඔඵ අඳ භ  ම්ඵ්ධ වීභට අදප්ක්හ කය්ද් නම් කරුණහකය ඉවත රඵහ දී ඇතිඵ දුයකථන 

අංකඹ්ට අභත්න. 

අඳ ආඹතනඹ පිළිඵද ළඩිදුය දතොයතුරු අලය ්ද්නම් www.valuationdept.gov.lk  දේ 

අඩවිඹ භගි්ද රඵහ ත වළක. 

 

 

පුයළසි ප්රඥප්තිඵඹ, අඳ විසි් ඳඹනු රඵන දේහ්දේ ගුණහත්භකබහඹ ළඩිදියුණු කිරීභ දවහ 

ඔඵත් අඳත් එක් දයණ ඒකහඵේධ ප්රඹ්තඹකි. 

 

ප්රඥප්තිය යටසත් බළසදන සවේලළලන් නිරතුරුල වංසෝධනය කිරීමට වශ 

ලෆඩිදියුණු කිරීමට අපි බෆදී සිටිමු. 

 


