ඉඩම් අනු ක ොටස්වලට කෙදීම සඳහො අවසර පත්රයක් ලෙො ගැනීකම් ඉල්ලුම්පත්රය
කමොනරොගල ප්රොකේශීය සභොව
ොර්යොලකේ ප්රකයෝජනය සඳහො පමණි
අංකය
:- ...........................
පෙරසැරි ගාසතු
:- ...........................
ලදුෙත් අංකය
:- ...........................
දිනය
:- ...........................
සභාෙති,
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,
...........................................
සභාෙතිුමා පවතට ය.
...........................................
...........................................
...........................................
මහත්මයාපෙනි,
.................................... නගරපේ ...................................... පකාට්ඨාශපේ ...................................
..................................... වීථිපේ, වරිෙනම් අංක .................. දරන සතථානපේ පිහිටි මාපේ/අෙපේ ඉඩම් අනු
පකාටසතවලට පෙදීම සඳහා අවසර ෙත්රයක් මම/අපි පවත නිකුත් කරන පලස මම/අපි පමයින් ඉල්ලා
සිටිමි/සිටිමු.
ෙහත දැක්පවන විසතතර පිටෙත් පදකකින් යුක්තව මා/අෙ සහ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් අත්සන් පකාට
පම් සමඟ ඉදිරිෙත් කරමි/කරමු.
1. යාෙද පේෙලවලට සහ වීථිවලට අදාළව එක් භූමි භාගය ඉඩම් පෙන්නුම් කරමින් 1:4000 ෙරිමාෙයට
පනාඅඩු ෙරිමාෙය කර අඳින ලද ඒ ප්රපේශපේ සිතියමක් (අදාළ භූමි භාගය හා ඉල්ුම්කරු සු යාෙද
යම් ඉඩමක් තිපේනම් එය ෙැහැදිලිව දක්වා තිබිය යුු ය.)
2. 1:1000 යන ෙරිමාෙයට පනාඅඩු ෙරිමාෙයට අඳින ලද භූමි භාගපේ ඉඩම් මිනුම් සැලැසතමක් ෙහත
දැක්පවන දෑ පෙන්නුම් කරමින්,
I.

ඉඩපම් පිහිටීම සහ පගාඩනැගිල්ලට කිසිවක් තිපේනම් එතවාපේ මාන ඉල්ලකම්වලින් පෙන්නුම්
කරමින්,

II.

සැලැසතපම් ෙරිමාෙයට උුර පෙන්නුම් කරන සංපක්තයක් සහ යාෙද ඉඩම් පකාටසතවල පහෝ
පගාඩනැගිලිවල වරිෙනම් අංක,

III.

භූමි භාගපේ සපමෝච්ච පර්ඛා සතථානීය වට්ටම්

:-

IV.

එවකට ෙවත්නා සියු කාණු සහ ජල මාර්ග

:-

V.
VI.

භූමි භාගපේ සපමෝච්ච පර්ඛා පහෝ සතථානීය වට්ටම් :විදුලිෙල රැහැන් ඇුළු පසතවා රැහැන්

:1

VII.

ෙසත සහ වෘක්ෂලතා

:-

3. බිම් පකාටසතවලට පයෝජිත අනුපෙදීම් ඒවාපේ මාන සහ විශාලත්වය පෙන්නුම් කරමින් පයෝජිත සියු
වීථිවල දිසාව සහ ෙළල ද, එලිමහන් ප්රපේශ සහ පවනත් ෙහසුකම් සඳහා පවන් කරනු ලෙන ඉඩ
ප්රමාෙය සහ සෑම භූමි භාගයක් ම භාවිතා කරනු ලෙන්පන් කවර කාරෙයකට යන්න පමයින් පෙන්නුම්
කරමින් 1:1000 සහ ෙරිමාෙයට වඩා පනාඅඩු ෙරිමාෙයකට අඳින ලද සවිසතතරාක්මක පෙදුම්
සැලැසතමක්,
4. වීථීවල එවකට ෙවත්නා මට්ටම්වලට අදාළව පයෝජිත මට්ටම් සහ ෙරිමාණුකූලව අඳින ලද හරසත කඩවල්
සහ දිගත් කඩවල්,
5. ඇමුණුපමහි සවිසතතරව දී ඇති විසතතර
ඉහත දක්වා ඇති පතාරුරු සතය ෙවත්, මම/අපි පමයින් සහතික කරමි/කරමු. මම/අපි පමයින්
පොපරාන්දු පවමි/පවමු.
සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාපේ අත්සන
දිනය

::-

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

“අ” ආ ෘතියට ඇමුණුම්
(ෙැහැදිලි අකුරින් පහෝ යුරුලියනය කරන්න)
අයිති රු පිළිෙඳ විස්තර
නම :.......................................................................................................................................
ලිපිනය :.......................................................................................................................................
2.

(අ) එව ට පවත්නො සංවර්ධන ටයුතුවල විස්තර
පිහිටීම
:වරිෙනම් අංකය
:ෙළාත් ොලන ආයතනය :වීථිය
:බිම් පකාටසත අංකය/මිනුම් සැලැසතපම් අංකය

:-

(ආ) දැනට ක කරන භොවිතය
ඉඩම
:විශාලත්වය :- වර්ග මීටර්
භාවිතය
:පගාඩනැගිලි අත්නම්
:3.

භූමි භොගය සංවර්ධනය කිරීම
භූමි භාගය පගාඩ කර උසත කිරීමට අදහසත කරන්පන් ද යන වග සඳහන් කරන්න.
2

අවශයවන අවසතථාවල දී ශ්රී ලංකා ඉඩම් පගාඩ කිරීපම් හා සංවර්ධනය කිරීපම් සංසතථාපේ කැමැත්ත
ලොපගන තිපේදැයි සඳහන් කරන්න.
(අ) පහසු ම් පිළිෙඳ විස්තර

:-

(ආ) ඉඩකම් කයෝජිත සංවර්ධනය
පන්වාසික සඳහා
:වාණිජ කටයුු සඳහා
:කර්මාන්ත සඳහා
:ආයතන සඳහා
:එලිමහන් භූමි, උදයාන සහ ක්රීඩාපිටිය :වීථි හා ප්රපේශ මාර්ග
:පවනත් සාමානය ප්රපයෝජනයන්
:(ඇ) අපර වූහ පහසු ම්
I. ලො ගැනීමට හැකියාව :ජලය
:කසල අෙවහන
:ජලාෙවහන
:විදුලිය
:II.

ඉහත සඳහන් ෙහසුකම් ලොගත පනාහැකි පහෝ ප්රමාෙවත් පනාවන පහෝ අවසතථාවල දී
පහෝ පයෝජිත වැඩ පිළිපවල :ජල සම්ොදනය
:කසල අෙවහනය
:ජලාෙවහනය
:විදුලිය
:-

4.

භූමි දර්ශනය :- ගසත පිහිටා ඇති සතථානය - භූමි භාගපේ සැලැසතපම් දක්වා තිබිය යුු ය.

5.

අනු පෙදුම පහතුපකාටපගන පගාඩනැගිල්පල් පකාටසතවලට පෙදීමට සිදුපේනම් ඒ පගාඩනැගිල්ල එක්
එක් පකාටස සැලසුම් කිරීම සහ පගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම පිළිෙඳ නිපයෝගවලට අනුකූලව කරනු
ලෙන්පන් පකාපසතදැයි සඳහන් කරන්න.

6.

ආරම්භ කිරීමට සහ එක් එක් අදියර සඳහා දළ වශපයන් ෙලාපොපරාත්ු වන දින :-

ඉහත සඳහන් විසතතර සතය ෙවත්, මම/අපි පමමඟින් සහතික කරමි/කරමු.
………………….
අයදුම්කරුපේ අත්සන
සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තාපේ අත්සන :.........................................................................................
ලිපිනය
:............................................................................................................................
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දිනය
:දුරකථන අංකය:-

.............................................
.............................................
වරිපනම් ලිපි රුකේ නිර්කේශය

1. පයෝජිත ඉඩපම් වරිෙනම් අංකය

:-

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

2. වරිෙනම් පල්ඛනයට අනුව ඉඩම අයිතිකරුපේ නම :3. අනුපෙදුම් කර ඇත්පත් ද?

:-

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

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

4. වරිෙනම් ගාසතුව සම්ූර්ෙපයන් පගවා ඇත් ද?

:-

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

5. පේෙල අයිතිකරු තහවුරු කිරීමට අදාළ පවනත් පල්ඛන ඉදිරිෙත් කර තිපේද? (පේවාලපේ අයිතිය/
රාජමහා විහාරය/ සින්නකර අයිතිය/ ෙදු අයිතිය/ පවනත් ගිවිසුමක්)

නම

:-

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

අත්සන :-

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

තනුර :-

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

දිනය :-

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

සැලකිය යුතුයි.
• අදාළ ඉදිකිරීම කලාපීය සැලැසතමට ඇුලත් ද යන වග නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිපයන් විමසා දැනගත
යුු ය.
• ඉඩම් අනුපෙදුම් අවසර ෙත්රය ලො ගැනීමට ෙහත සඳහන් පල්ඛන අනිවොර්කයන් රැපගන ආ යුු ය.
i.

විධිමත්ව සම්ූර්ෙ කරන ලද ඉඩම් අනුපෙදුම් අයදුම්ෙත්රය.

ii.

සම්ූර්ෙ කර අත්සන් කරන ලද අයිතිය තහවුරු කිරීපම් ලිපිය.

iii.

අනුපෙදුම් කරන ලද ඉඩපම් මිනින්පදෝරු සැලසුම් මුල් පිටෙත හා මිනින්පදෝරු මහපතකු විසින්
සහතික කරන ලද ඡායා පිටෙත් පදකක්.

iv.

කැෙලි කිරීමට පෙර තිබූ ඉඩපම් ඡායාසතත පිටෙතක්.

v.

වරිෙනම් පගවන ලද ලදුෙපත් ඡායා පිටෙත්.

vi.

නඩු තීන්දුවකින් ඉඩම කැෙලි වී ඇත්නම් එම නඩු තීන්දුපේ පිටෙතක් හා කැෙලි කරන ලද පිඹුපර්
පිටෙතක්.
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• පහක්පටයාර් 01කට වැඩි ඉඩමක් කැෙලි කිරීපම් දී ඉඩපම් ප්රමාෙපයන් 10%ක ප්රමාෙයක් පොදු
ෙහසුකම් සඳහා පවන්කල යුු ය. ඉඩපම් අනුපෙදුම් සැලැසතම වරලත් නගර නිර්මාෙ ශිල්පිපයකු සහ
ෙලයලත් මිනින්පදෝරුවරපයකු විසින් අත්සන් කළ යුු ය.
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