ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව

ம ொணரொகலை பிரதேசசலை
MONARAGALA PRADESHIYA SABHAWA

සංවර්ධන කොර්යය සඳහො බලපත්රයක් ලබොගැනීමේ
අයදුේපත්රය
1 වන උපමේඛණය
(3 වන නිමයෝගයට අනුකූලව)

අයදුේපත්ර අංකය :

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

න සහ ලිපිනය

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

:

.................................
දුරකථන අංකය

:

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

(1978 අංක 41 දරණ නොගරික සංවර්ධන අධිකොරි පනත හො
එහි සැලසුේ හො මගොඩනැගිලිවලට අනුකූල අයදුේපත)
1

උපමදස් :1.

අයදුම්පත්රය පිරවීමට පපර උපපෙස් කියවා බලා යම් අපැහැදිලි පහෝ පවනත් අොල ප ාරතුරු අවශ්ය නම් ප්රාපේශීය
සභාපේ නිළධාරීන් හමුවී උපපෙස් ලබාගන්න.

2.

පගාඩනැගිලි සැලසුම් පිලිපයල කිරීපම් දී පහ සඳහන් අවශ්ය ා ගැන විපශ්්ෂ අවධානයක් පයාමු කරන්න.
I.
පරිමානුකූලව තිබීම (1.8)
II.
උතුරු දිශ්ාව නිවැරදිව ෙක්වා තිබීම
III.
පගබිම සැලැස්ම පරිමාණයට තිබීම
IV.
අත්තිවාරම් පිළිබඳ විස් ර
V.
අොළ ඉඩමට ප්රපේශ් වන ආකාරය ෙක්වා තිබීම (ප්රධාන මාර්ගපේ නම සහ පළල)
VI.
ඉඩම පිහිටි ස්ථානපේ ෙල සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කර තිබීම
VII.
පගාඩනැගිල්පල් උප පකාටස්වල ඇතුල දිග, පළල හා මුළු ඉඩකඩ ප්රමාණය, පගාඩනැගිල්පල් පියස්පස්
පහල පකලවරට උස සහ මුදුන් වහලට ඇති උස ෙක්වා තිබීම
VIII.
වැසිකිලිය හා ලිඳ පැහැදිලිව ෙක්වා තිබීම (පර රය අඩි 50ට පනාඅඩු විය යුතුය.)

3.

පගාඩනැගිලි අයදුම්පත්රය සමඟ මිනින්පෙෝරුවරපයකු විසින් පිළිපයල කරන ලෙ මිනින්පෙෝරු සැලැස්ම සහ පිටප ක්
ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර, එම පිටප ස ය පිටප ක් බව සහතික කල පසු මුල් පිටප රැපගන යා යුතු ය. (පමය බිම්
සැලැස්ම සමඟ සැසඳිය යුතු ය.)

4.

මනුෂය වාසය සඳහා අෙහස් කරන සෑම පගාඩනැගිල්ලකට ම අයත් වූ වැසිකිලියක් තිබිය යුතුම ය. එම වැසිකිළිය
සැලැසුපම් දී ෙැක්විය යුතු ය. නැ පහාත් පගාඩනැගිල්ල ැනීමට ඉඩ පෙනු පනාලැපේ.

5.

වාසය සඳහා පයපෙන කාමරයක බිම් ඉඩකඩ පහ සඳහන් පරිදි විය යුතු ය.
I. එක් කාමරයක් පමණක් ඇතිවිට,
එක කාමරයක් වර්ග අඩි 120ට පනාඅඩු විය යුතු ය.
II. කාමර එකකට වැඩි ගණනක් ඇතිවිට,
පළමු කාමරය වර්ග අඩි 90කට පනාඅඩු විය යුතුය.
අතිපර්ක කාමර සියල්ලක් ම වර්ග අඩි 80කට පනාඅඩු විය යුතු ය.

6.

පයෝජි පගාඩනැගිල්පල් ජපන්ල සවිකිරීමට අෙහස් කරන්පන් නම් එහි ජපන්ල සවි කිරීමට අෙහස් කරන බිත්තිවල
සිට ඉඩපම් මායිම්වලට අඩු වශ්පයන් අඩි 7 ½ක් විය යුතු ය.

7.

පන්වාසික කටයුතු හැර (වානිජ, කර්මාන් , ගබඩා) අපනක් භාවි ා සඳහා ඉදිකරනු ලබන පගාඩනැගිලිවල ඇති සෑම
වර්ග අඩි 2000කට ම වාහන නව ා ැබීම සඳහා එක් එක් ඉඩකඩ බැගින් අොළ ඉඩපමන් ම පවන්කර ැබිය යුතු ය.
එපස් පනාකරන්පන් නම් රු.15,000.00 බැගින් රථවාහන නව ා ැබීපම් ඉඩකඩ පනාසැපයීම පවනුපවන් ගාස්තුවක්
පගවිය යුතු ය.

8.

වර්ග අඩි 5000ට වැඩි පන්වාසික කටයුතුවල දී ඇස් පම්න්තු පිරිවැපයන් 1%ක පස්වා ගාස්තුවක් පගවිය යුතු ය.
(ඇමුණුම් අංක 03 බලන්න)

අවවොදයයි :
1.

අවසර පත්රයක් පනාලබා ස්ීර පගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම්වලට අොළ කිසිම කටයුත් ක් පනාකල යුතු ය. එපස් කලපහාත්
අනවසර ඉදිකිරීම් පලස සලකා නීතිය මඟින් කටයුතු කරනු ඇ .

2.

අනුකූල ා සහතිකය පනාලබා යම් පගාඩනැගිල්ලක පදිංචි වීම පහෝ ප්රපයෝජනයට ගැනීම හනම් ය. එය කඩ කරන
පුේගලයාට රු.5,000.00ක ෙඩයකට පහෝ අවුරුදු පෙකකට පනාඅඩු සිර ෙඩුවමකට යටත්වීමට සිදුවිය හැක. (1987 අංක
41 ෙරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනපත් අංක 8 සහ අංක 28 වගන්ති ප්රකාර පේ.)

3.

පගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය දී ඇති වලංගු කාලය අවු.01 කට සීමා වන අ ර, එම කාලය ඉකුත්වීමට ප්රථම
මුෙල පගවිය යුතු ය.

4.

අනුමැතියකින් ප ාරව පගාඩනැගිල්ලක් අලුතින් ැනීම/ නැව ඉදිකිරීම/ පවනස් කිරීම පහෝ අනුම කරන ලෙ
සැලැස්ම පවනස් කිරීම නීති විපරෝධි ක්රියාවකි. අනුම කරන ලෙ සැලැස්මට පවනස් ව පගාඩනැගිල්ල ැනීම අවශ්ය
පේ නම් ඒ සඳහා සංපශ්ෝධි සැලැස්මක් පනාපමාව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එම සංපශ්ෝධි සැලැස්ම සභාපතිතුමා විසින්
අනුම කරන ප ක් පගාඩනැගිල්ල ැනීපම් සියලුම වැඩ ටයුතු අත්හිටවිය යුතු ය.

2

මගොඩනැගිලි අයදුේපත්ර මපරසැරි කිරීමේ මයොමුව
පගාඩනැගිලි අයදුම්පත්රයක් පළාත් පාලන ආය නපේ පල්ඛනග කිරීපම් දී පහ සඳහන් මූලික අවශ්ය ා
සම්ූර්ණ කර ඉදිරිපත් කිරීපමන් අනුම බලපත්ර නිකුත් කිරීම පනාපමාව සිදුකර ග හැක.
අොළ ප ාරතුරු ඉදිරිපත් කර
ඇත්නම් නියමි පකාටුපේ (√)
ලකුණ පයාෙන්න.
අයදුම්කරු කාර්යාලීය
විසින්
ප්රපයෝජනය
පිරවිය යුතු සඳහා
ය.
01.

පේපල අයිතිය හවුරු පකපරන වරිපනම් ලදුප ඉදිරිපත්
කර ඇත් ෙ? (අයදුම්කරු පනාපේ නම් අයිතිකරුපේ බලය
පැවරීපම් සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.)

02.

ඉඩපම් මිනින්පෙෝරු සැලසුම් පිටප අමුණා ඇත් ෙ?
(අනුම අනු පබදුම් සැලසුම් පිටප ක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.)

03.

පගාඩනැගිලි සැලසුම් පිටපත් 03ක් ඉදිරිපත් කර ඇත් ෙ?

04.

ඉදිරිපත් කරන ලෙ සැලසුම්වල පහ සඳහන් කරුණු
ඇතුලත්ව තිබිය යුතු ය. (උතුරු දිශ්ාව/ ප්රපේශ් මාර්ගපේ
නම/ පළල/ පයෝජි පගාඩනැගිල්පල් සිට මායිම්වලට ඇති
දුර/ අපජල රැස්පවන වලක්/ වැසිකිලි වල)
1) 1:1000 පහෝ 1:500 පරිමාණයට අඳින ලෙ ස්ථානීය
සැලැස්ම සටහන් කර ඇත් ෙ?
2) 1:100 පහෝ 1:200 පරිමාණයට පගාඩනැගිලි සැලැස්ම
පිටපත් 03කින් ඉදිරිපත් කර තිපේ ෙ?

05.

1) පවතින පගාඩනැගිල්ලට පකාටසක් එකතු කිරීපම් දී
පවතින
පගාඩනැගිල්ල මිනුම් සහි ව පයෝජි
පගාඩනැගිල්ලට සම්බන්ධ කර ෙක්වා ඇත් ෙ?
2) තිපබන පගාඩනැගිල්ලට පකාටසක් එකතු කිරීපම් දී
පයෝජි ඉදි කිරීම රතු පාටින් ෙ, පවත්නා පගාඩනැගිලි
පකාටස් කළු පාටින් ෙ, කඩා ඉවත් කිරීමට අපේක්ෂා
පකපරන සියලු පකාටස් පකාල පාටින් ෙ වශ්පයන්
සංපක් හා වර්ණ මඟින් පැහැදිලිව පපන්වා තිපේ ෙ?

06.

කාමරවල පොර, ජපනල් හා පවනත් කවුළුවල පිහිටීම හා
කාමරවල දිග පලල සමඟ එක් එක් පකාටපස් කාර්යයන්
සටහන් කර තිපේ ෙ?

07.

බිත්ති, අත්තිවාරම් හා පඩිපපලවල විස් ර හා සිවිලිමට ඇති
උස පවන පවනම ෙක්වා තිපේ ෙ?

08.

පගාඩනැගිල්පල් ඉදිරි පපනුම, පැති පපනුම, දික්කඩ හා
හරස්කඩ පපනුම සැලැසුම්වල ෙක්වා තිපේ ෙ?

09.

පන්වාසික පහෝ වා ණිජ මහල් පෙකකට වැඩිවන
පගාඩනැගිලිවල ගණනය කිරීම් සහි ව වූහ සැලසුම්
ඉදිරිපත් කර තිපේ ෙ?
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10.

ඉඩපම් මායිම් ඉදිකිරීම් කරන මහල් පගාඩනැගිලිවල මායිපම්
පිහිටන කුළුණු, බිත්ති, අත්තිවාරම් විස් ර සැලසුම් කර ඇත්
ෙ? එපස්ම සැලසුම් පිටපත්වල සහ පගාඩනැගිලි අයදුම්පපත්
“බී” හි ආකෘතිපේ පිළිගත් ඉංජිපන්රුවරපයකු පහෝ පිළිගත්
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිපයකුපේ නිලමුද්රාව සහි ව අත්සන්
පයාො සහතික කර තිපේ ෙ?

11.

කුළුණු වර්ග කිහිපයක් භාවි ා කරන විට ඒවා වර්ග කර
පගාඩනැගිලි සැලැස්පම් පපන්වා තිබිය යුතු ය.

12.

වට සීමාව සහ පිටුපස විවෘ ප්රපේශ්ය නිවැරදි ආකාරයට
බා සැලසුම් ඉදිරිපත් කර තිපේ ෙ?

13.

පගාඩනැගිල්පල් සෑම වර්ග මීටර් 200කට ම මීටර් 2.44*4.88
ප්රමාණ අනුව වාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 1 බැගින් සපයා ඇත්ෙ?

14.

වරිපනම් බදු ක්පස්රු කර පනාමැති ප්රපේශ්වල ඉදිකිරීම් සහ
සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීපම් දී අයිතිය හවුරු කිරීම සඳහා
ඔේපුපේ පිටප ක් සමඟ අපනකුත් ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කර
තිපේ ෙ?

15.

වැසිකිලිය සඳහා ප්රතිඵල විස් රාත්මක සැලසුම් ඉදිරිපත් කර
තිපේ ෙ?

16.

අයදුම් පත්රපේ ලිපිනය සහ ඉඩමට පිවිපසන ආකාරය
පැහැදිලිව සටහනක් ලබා දී තිපේ ෙ?

17.

පගාඩනැගිලි සැලැස්මට අොළ සියලු පකාටස් එකම
කඩොසියක පිටපත් කර තිබිය යුතු ය. (පකාටස් පවන් පවන්ව
පනා ැබිය යුතු ය.)

ඉහ සඳහන් කරුණු නිවැරදි ව ඉදිරිපත් කර ඇ .

..............................
දිනය

..............................
අයදුම්කරුපේ අත්සන

පරීක්ෂා කරන ලදි. ඉහ ප ාරතුරු නිවැරදිව ඇ .

..............................
දිනය

..............................
විෂයභාර ලිපිකරුපේ අත්සන
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“1” වන උපමේඛනය
(3 වන නිමයෝගය)
“ආ” ආකෘතිය
මගොඩනැගිලි ඉදිකිරී හො මගොඩනැගිලිවල භොවිතය මවනස් කිරී සහ මවනත් සංවර්ධන කටයුත්තක් (ඉඩේ
අනුමබදීේ හැර) සඳහො සංවර්ධන අවසර පත්රයක් ලබොගැනී සඳහො ඉේුේ පත්රයයි.
කොර්යොලීය ප්රමයෝජනය සඳහො ප ණි.
අංකය

: ...............................

පපරසැරි ගාස්තු : ...............................
ලදුපත් අංකය

: ...............................

දිනය

: ...............................

පමානරාගල ප්රාපේශීය සභාපේ සභාපති/ සභා පල්කම් මඟින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිපේ සභාපතිවරයා පව ,
මහත්මයාපණනි,
................................................................................................................................. පදිංචි මම/අපි පහ
ෙැක්පවන සංවර්ධන කටයුතු කරපගන යෑම සඳහා අවසර පත්රයක් නිකුත් කරන පලස පමයින් ඉල්ලා සිටිමි/සිටිමු.
................................................................................................

ඉඩපම්

පිහිටි

පගාඩනැගිල්ලක්/

පගාඩනැගිල්පල් භාවි ය .......................................................................... සෑදීමට/පලස පයදීමට මම/අපි
අපේක්ෂා කරමි/කරමු. ............................................................... මඟින් භූමි භාගපේ අනුපබදීම අනුම පකාට
ඇ .
පිටපත් 03කින් යුක් ව පහ සඳහන් ප ාරතුරු පම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි/කරමු.
1. යාබෙ පේපලවලට හා වීථිවලට අොල පමම භූමි භාගපේ ප්රපේශ්ය ෙැක්පවන සිතියමක් (ඉල්ලීමට අොළ භූමි
භාගය සහ ඉල්ලුම්කරුට අයත් යාබෙව පිහිටි යම්කිසි භූමි භාගයක් පේ නම් එය පැහැදිලිව පපන්නුම් කල
යුතු ය.)
2. භූමි භාගපේ දිග පළල සහ ෙැනට පවත්නා සියලූම භූමි ලක්ෂණ පගාඩනැගිලි, ඉදිකිරීම් හා යාබෙ වීථිවල
පළල පපන්නුම් කරමින් 1:4000 යන පරිමාණයට පනාඅඩු පරිමාණයකින් අඳින ලෙ අනුම

කල කට්ටටි

කැඩීපම් සැලැස්ම
3. භූමි භාගයට අොළව පයෝජි

පගාඩනැගිලිවල පිහිටීම (එවකට පවත්නා පගාඩනැගිලි එපස් ම තිපබන්නට

හැර) වීථිපර්ඛා වීථිවල සහ භූමි භාගපේ මායිම්වල සිට ඇති දුර ප්රමාණය ප්රපේශ් මාර්ග සහ රථවාහන නවත්වා
තිපබන ප්රපේශ්වල පිහිටීම පපන්නුම් කරමින් 1:1000 පරිමාණයට පනාඅඩු පරිමාණයකින් අඳින ලෙ භූමි
භාගපේ සවිස් ර සැලැස්ම.
4. (පගාඩනැගිලි කටයුතු පමණක් සම්බන්ධපයන් වන විට)
අ)

පගාඩනැගිලි ඉදිකිරීපම් භූමි භාගය හරියාකාරව නිශ්්චය පකාට ෙැනග

හැකිවන පරිදි ප්රමාණවත් වූ

වටපිටාව ෙැක්පවන කටු සටහනක්
ආ)

1:4000 පර්මාණයට පනාඅඩු පරිමාණයකින් අඳින ලෙ අනුම කළ කට්ටටි කැඩීපම් සැලැස්ම

ඇ)

කුඩා ප්රමාණපේ පරිමාණයක් අවශ්ය වන

රමට පගාඩනැගිලිවල එක් එක් බිම් මහපල් සැලැස්ම එය

විශ්ාල පගාඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධපයන් වන විට 1:2000 පරිමාණයට භාවි ා කරනු ලැබිය හැකි ය.
5

• එවැනි බිම් සැලැස්මක පහ

ෙැක්පවන පේ පපන්නුම් කළ යුතු ය.

පගාඩනැගිල්පල් කාමරවල සහ පගාඩනැගිල්පල් ඒ ඒ විවිධ පකාටස්වල මානයන් අංක මඟින් ෙක්වා

i.

තිබිය යුතු අ ර, ඒ එක් එක් කාමරය සහ පගාඩනැගිල්පල් එක් එක් පකාටස කුමන කාර්යයන් සඳහා
අෙහස් කරන්පන් ෙැයි ෙැක්විය යුතු ය.
ii.

සියලූ ම පොරවල්වල, ජපනල්වල සහ පවනත් කවුළුවල පිහිටීම සහ දිග, පළල.

iii.

සියලූ ම පසෞඛය ආරක්ෂක සවිකිරීම්වල පිහිටීම සහ ප්රධාන කාණුවලට සම්බන්ධ පකාට ඇති ආකාරය.

iv.

ගිනි නිවාරන පොරටු.

v.

උඩින් ඇෙ ඇති විදුලි රැහැන්වලට ඇති උස.

vi.

බිත්ති ඉහල බැම්ම සහ බිම්

ට්ටටු සහ පගාඩනැගිල්පල් විවිධ නිර්මාණ සඳහා භාවි ා කරනු ලබන

පගාඩනැගිලි ද්රවය වර්ග සහ පිරිවි ර.
සියලූ ම සැලැසුම් ඇඳීම කළු වර්ණපයන් ෙ, අළුතින් එකතු කරන පකාටස් රතු වර්ණපයන් ෙ, ඉවත්

vii.

කිරීමට අපේක්ෂා කරන පකාටස් නිේ වර්ණපයන් ෙ ඇතුළුව සියලූ ම පයෝජනා වර්ණ සංපක් මඟින්
පැහැදිලිව පපන්නුම් කරමින් තීන් පයන් ඇඳ පහෝ මුද්රණය පකාට පැහැදිලිවත්, නිවැරදිවත් පිළිපයල
පකාට තිබිය යුතු ය.
(ඇ)

පහ ෙැක්පවන ෙෑ පපන්නුම් කරමින් උචි පර්ඛා දිපේ අඳින ලෙ පගාඩනැගිල්පල් හරස්කඩ සහ දිගත්
කඩ රූප සටහන්.
i.

සියලූ ම බිත්තිවල, පගබිම්වල, වහලවල, අත්තිවාරම්වල, ොලවල සහ පගාඩනැගිල්පල් පවනත්
අොළ පකාටස්වල ඝණකම.

ii.

පගාඩනැගිලිවල පොරවල්වල, ජපනල්වල සහ පවනත් කවුළුවල පිහිටීම හා දිග පළල එක් එක්
මහපල් උස සිවිලිමට ඇති උස සහ එවකට පවත්නා බිම් මට්ටටමට පහෝ ඉදිරි මට්ටටමට අොළව
පගාඩනැගිලිවල සහ භූමි භාගපේ මායිම්වල පගාඩනැගිලිවල පිට

බිත්ති අ ර පැහැදිලි දුර

ප්රමාණය.
(ඉ)

භූමි භාගය සහ එවකට සෑම පගාඩනැගිල්ලකම පකවුම් පපන්නුම් කරමින් පගාඩනැගිල්පල් ඉදිරි
පකවුම සහ පැති පකවුම එහි උස බිම් මට්ටටම සහ ෙක්නට ඇති පවනත් භාහිර ලක්ෂණ පපන්නුම්
කරමින්,
“අ” 1

ඇමුණුපම් දී ඇති විස් ර

“ආ”2

ඇමුණුපම් දී ඇති විස් ර (සංවර්ධන කටයුත්

ඒ භූමි භාගය සහ පගාඩනැගිලි කාර්මික

ප්රපයෝජනයක් සඳහා අෙහස් කරනු ලබන විට)
ඉහ දී ඇති ප ාරතුරු ස ය බවත්, නිවැරදි බවත් මම/අපි සහතික කරමි/කරමු. අවසර පත්රය ප්රොනය
කරනු ලබන ප ක් කිසිදු සංවර්ධන කටයුත් ක් ආරම්භ පනාකරන බවට මම/අපි පමයින් එකඟ පවම්/පවමු.
..............................................
අයිතිකරුපේ අත්සන
සුදුසුකම්ලත් ැනැත් ාපේ අත්සන

:-

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

ලිපිනය

:-

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

දිනය

:-

.....................................................................................
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ඉඩ පිහිටො ඇති ස්ථොනයට යන ොර්ගය දැක්මවන
දළ සැලැස් ක් ම හි සඳහන් කරන්න.
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“අ” ආකෘතිය 1 වන ඇමුණු
(පැහැදිලිව අකුරින් ලිවීම පහෝ යතුරු පල්ඛනය කරන්න.)
1.

අයිතිකරුමේ විස්තර
නම

:- ........................................................................................................................

ලිපිනය

:- ........................................................................................................................

දුරකථන අං. :- ........................................................................................................................
2. (අ) එවකට පවත්නො සංවර්ධන කටයුතුවල විස්තර
භූමිපේ පිහිටීම

:- ..............................................................................................

පළාත් පාලන ආය නය

:- ..............................................................................................

පකාට්ටඨාශ්ය

:- ..............................................................................................

වීථිය

:- ..............................................................................................

වරිපනම් අංකය

:- ..............................................................................................

බිම් කැබලි අංකය/ මිනුම් සැලැස්පම් අංකය

:- ....................................................................

(ආ) ඉඩමේ සහ මගොඩනැගිේමේ වර්ථ ොන භොවිතය
i. ඉඩපම්,
විශ්ාලත්වය

:- වර්ග මීටර් ..........................................................................................

වර්ථමාන භාවි ය:- ..........................................................................................................
ii. පගාඩනැගිල්ල (භූමි භාගපේ පිහිටි සෑම පගාඩනැගිල්ලක් පිළිබඳ සවිස් රව සපයන්න.)
මහල් සංඛයාව

:- ...........................................................................................................

උස (මහල්වල) :- ...........................................................................................................
ෙළ පගබිම ප්රමාණය (පගාඩනැගිල්පලන් වැපසන බිම් ප්රමාණය :3.

ව.මී. .........................

මයෝජිත සංවර්ධනය පිළිබඳ විස්තර
(අ) පයෝජනාවල ස්වභාවය

:- ...........................................................................................................

(ආ) භූමි භාගපේ සංවර්ධනය :- ...........................................................................................................
...........................................................................................................
(භූමි භාගය පගාඩපකාට උස් කිරීමට අෙහස් කරන්පන් ෙැයි සඳහන් කරන්න. එපස් කරන්පන් නම්
පාරවලට සහ ජලාපවහනයට අොළව බිම් මට්ටටම් පිළිබඳ සවිස් ර සපයන්න. ශ්රී ලංකා ඉඩම් පගාඩකිරීම්
සහ සංවර්ධනය කිරීපම් සංස්ථාපේ අනුමැතිය ලබාපගන තිපේෙැයි (අොළ පේ නම්) සඳහන් කරන්න.)
(ඇ) සංවර්ධන කටයුත් පිළිබඳ විස් ර
උපරිම උස

:- මීටර් ................................................................................................................

සියලු පගාඩනැගිලිවල ෙළ පගබිම් ප්රමාණය :- වර්ග මීටර් ..................................................................
පගබිම් ප්රමාණපේ අනුපා ය

=

සියලූම පගාඩනැගිලිවල ෙළ පගබිම් ප්රමාණය
භූමි ප්රමාණපේ වර්ග ප්රමාණය

උපරිම බිම් ආවරණ ප්රතිශ් ය

=

බිම් මට්ටටපම් පගබිම ප්රමාණය
භූමි ප්රමාණපේ වර්ග ප්රමාණය

X 100
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(ඈ) මහල් සංඛයාව, පගබිම භාවි ය, විශ්ාලත්වය
හල

වර්ග ප්ර ොණය

භොවිතය

(වර්ග මීටර්)

බිම් මහල
1 මහල
2 මහල
3 මහල
4 මහල
(ඉ) පගබිම්වල විශ්ාලත්වය පිළිබඳ විස් ර
භොවිතය

වර්ග මීටර්

පදිංචිය සඳහා
සිල්ලර කටයුතු සඳහා
ප ාග වාණිජ කටයුතු සඳහා
කාර්යාල සඳහා
ආපන ශ්ාලා සඳහා
කර්මාන් ශ්ාලා පහෝ වැඩපලවල් සඳහා
ගුෙම් සඳහා
පවනත් (නිශ්්චි ව සඳහන් කරන්න.)
එකතුව

(ඊ) පදිංචිය සඳහා එක් එක් ඒකකපේ පගබිම් ප්රමාණය

:- ....................................................................

(උ) වාහන නව ා ැබීම
පමෝටර් රථ

:- ....................................................................

පවනත් වාහන (නිශ්්චි ව සඳහන් කරන්න)

:- ....................................................................

(ඌ)පපාදු කාර්යය අවශ්ය ා
ජලය

:- ලීටර් ...........................................................

විදුලිය

:- කිපලෝ පවෝට්ටස් ............................................

4.

මගොඩනැගිේමේ මස්වමේ නියුක්ත කිරී ට ගණන් බලො ඇති මස්වක සංඛයොව :- .........................

5.

භූමි දර්ශන
ඉතුරු කර ගැනි ට අදහස් කරන වෘක්ෂ සහ ශොඛො

:- ...........................................................

භූමි දර්ශන සඳහො වූ මයෝජනො කිරීේ සැලැස් ක් සහිතව විස්තර කරන්න.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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එක් එක් අදියර ආරේභ කිරී ට සහ සේූර්ණ කිරී ට අමේක්ෂො කරන දින වකවොනුව දළ වශමයන්

6.

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

ඉහ ෙක්වා ඇති විස් ර ස ය බවත්, නිවැරදි බවත් මම/අපි පමයින් සහතික කරමි/කරමු.

..................................................
අයිතිකරුපේ අත්සන

..................................................
දිනය

..................................................
සුදුසුකම්ලත් ැනැත් ාපේ අත්සන
දිනය

:- .................................................

දු. අංකය:- .................................................
නම

:- .................................................

ලිපිනය :- .................................................
(නිල මුද්රාව)
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“ආ” ආකෘතිය 2 වන ඇමුණු
(පැහැදිලිව අකුරින් ලිවීම පහෝ යතුරු පල්ඛනය කරන්න.)
භූමි භාගයක් සහ පගාඩනැගිල්ල, කර්මාන්

ශ්ාලාවක්, වැඩපලක්, පහෝ ගුෙමක් සඳහා භාවි ා කිරීමට අෙහස්

කරන විට පමය සම්ූර්ණ කළ යුතු ය.
01.

කර් ොන්තමේ, වැඩපමේ මහෝ ගුදමේ ස්වභොවය (නිපදවන භොණ්ඩවල නිෂ්පොදනය සඳහො ගැමනන
අමුද්රවය සහ ගබඩො කිරී

හො නිෂ්පොදන ක්රියොවලිය පිළිබඳ මකටි විස්තරයක් සපයන්න.)

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

කර් ොන්තය, වැඩපල මහෝ ගුද

පිහිටුවී ට අදොළ අ ොතයංශමේ හො මදපොර්තමේන්තුමේ අනු ැතිය

පිළිබඳ විස්තර ................................................................................................................
03.

මයදවී ට අවශය යන්ත්රහො ලො ක බලය පිළිබඳ විස්තර :
අංකය

යන්ත්රමේ විස්තර

අශ්ව බලය

ගො ක බලය

යන්ත්ර ගණන

1
2
3
4

04.

අපරවුහ පහසුකේ සඳහො ඉඩකඩ සැලසී :
භොවිතය

ප්රභවය

ලීටර්/ කිමලෝ මවොට්ස්

ඉවත් කිරීමේ ොර්ගය

ජලය
මලාපවහනය
විදුලිය
අපවිත්ර ජලය බැහැර කිරීම
ගිනි ආරක්ෂණය
ඝණ අපද්රවය බැහැර කිරීම

05.

ඝනීභූත, ද්රවිකෘත සහ වොයු ය අපද්රවයවල තත්ත්වය සහ ප්ර ොණය හො ඒවො ඉවත් කිරීමේ දී පවිත්ර කරන
ආකොරය .......................................................................................................................

06.

දූවිලි හො ශබ්දය වැනි අපවිත්රතො සහ ඒවො පොලනය කිරී සඳහො වූ විසඳුේ .......................................
...................................................................................................................................

07.

රැකී රක්ෂො : ...................................................................................................................
පයෝජි පයෝජනා ක්රම : ...................................................................................................................
වයාේ කිරීම සම්බන්ධ ඉදිරි වැඩ සටහනක් ඇත්නම් එය : .................................................................
ඉහ ප ාරතුරු ස ය හා නිවැරදි බවට සහතික කරමි/කරමු.
............................
අයිතිකරුපේ අත්සන
දිනය :- ..................

......................................
සුදුසුකම් ලත් ැනැත් ාපේ අත්සන
දිනය :- ...............................
නම :- ...............................
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ඉදිකිරීේ පිළිබඳ විස්තර
01.

අයදුම්ප ඉදිරිපත් කිරීම, නැව ඉදිකිරීමක් පහෝ පවනස් කිරීමක් සඳහා ෙ? .........................................

02.

පගාඩනැගිල්පල් පරමාර්ථය :- ........................................................................................................

03. (ඒ) පගාඩනැගිල්ලට යට වන බිම් ප්රමාණය

04.

වර්ග මීටර්/ වර්ග අඩි :-

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

(බී) පගාඩනැගිල්ල හැර ඉතිරිවන බිම් ප්රමාණය

වර්ග මීටර්/ වර්ග අඩි :-

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

(සී) සියලූම පගබිම්වල එකතුව

වර්ග මීටර්/ වර්ග අඩි :-

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

(ඒ) පාර මැෙ සිට දුර

අඩි/මීටර්

:-

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

(බී) පිටුපස මායිපම් සිට දුර

අඩි/මීටර්

:-

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

(සී) ෙකුණු පස මායිපම් සිට

අඩි/මීටර්

:-

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

(ඩී) වම්පස මායිපම් සිට

අඩි/මීටර්

:-

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

(ඊ) ඇස් පම්න්තු කළ වියෙම

රු.

:-

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

දුර

05.

පයෝජි පගාඩනැගිල්ලට මායිම් වන පහෝ පප්රේශ්කත්වය සපයන මාර්ගපේ පළල අඩි/ මීටර් :- ..............

06.

පපාළව මට්ටටපම් සිට පගබිමට ඇති උස

අඩි/මීටර්

:-

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

:-

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

(ඒ) බිත්ති

:-

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

(බී) වහල

:-

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

(සී) පගබිම

:-

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

(ඒ) මහල් ගණන
07.

ද්රවයයයන්

08.

පගාඩනැගිල්පල් පගබිම සිට වහලයට පහෝ ඉහල මහලයට ඇති උස

:-

අඩි/මීටර් ...................

09.

පිටුපස ඉඩ ප්රමාණය

:-

අඩි/මීටර් ...................

10.

පහ සඳහන් කාර්යයන් සඳහා පයාො ඇති වැඩ පිළිපවළ කුමක් ෙ?
(ඒ) මතුපිට කාණුවල ජලය බැසයාම

:-

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

(බී) මල අපවහනය

:-

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

(පසේටික් ටැනික්/ පයෝජි පවනත් ක්රමයක් ඇත්නම් එය පපන්නුම් කරන සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන්න.)
(සී) අපපත් යන ජලය
11.

:-

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

පවතින පගාඩනැගිල්ලකට අලුතින් එකතු කිරීම් පහෝ පවනස් කිරීම් කරන විට ඉඩපම් සැලැස්පම්
පිටප ක් අමුණන්න.

12.

අනුම කර ඇති පගාඩනැගිලි සැලැස්පම් පිටප ක් පහෝ සහතික කළ පිටප ක් ෙ අමුණන්න.
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කො රවල විස්තර
කො ර කො රවල
වර්ග
අංකය දිග, පළල ප්ර ොණය
(අඩි)
(ව.අ.)

ඉහ

මදොරවේවල
මුළු වර්ග
ප්ර ොණය
(ව.අ.)

ජමනේවල අව
මුළු වර්ග උපරි
ප්ර ොණය
අඩි
(ව.අ.)

සහ භොවිතය
උස

ෙැක්පවන මිනුම් පමානරාගල ප්රාපේශීය සභාපේ සභාපතිතුමාපේ අවසරයක් පනාමැතිව පවනස්

පනාකරන බවට සහතික කරමි.
......................................

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

අයිතිකරුපේ අත්සන

දිනය

වරිපනේ ලිපිකරුමේ නිර්මේශය
01.

පයෝජි ඉඩපම් වරිපනම් අංකය

:- ...................................................................

02.

වරිපනම් පල්ඛනයට අනුව ඉඩම අයිතිකරුපේ නම :- ...................................................................

03.

අනුපබදුම් කර ඇත්පත් ෙ?

04.

වරිපනම් ගාස්තුව සම්ූර්ණපයන් පගවා ඇත්පත් ෙ? :- ...................................................................

05.

පේපල අයිතිය හවුරු කිරීමට අොළ පවනත් ලිපි පල්ඛන ඉදිරිපත් කර තිපේ ෙ? ..................................

:- ...................................................................

(පේවාලපේ අයිතිය/රජමහා විහාරය/ සින්නක්කර අයිතිය/ බදු අයිතිය/ පවනත් ගිවිසුමක්)
නම

:- ............................................................

නතුර :- ............................................................

අත්සන :- ............................................
දිනය

:- ............................................
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සංවර්ධන අයදුේපත් භොරගන්නො ලිපිකරු විසින් සේූර්ණ කළයුතු මකොටස
01.

02.

අයදුම්ප
•

සංවර්ධන ස්ථානය (වරිපනම් අංකය/පාර)

:- ....................................................................

•

අයිතිකරු අත්සන් කර තිපේ ෙ?

:- ....................................................................

•

සංවර්ධන ස්ථානපේ ලිපිනය නිවැරදි ෙ?

:- ....................................................................

•

භාවි ය :

වර් මාන :- ................

වර්ග ප්රමාණය(වර් මාන) :- ................

පයෝජි

පයෝජි

:- .................

•

වර්ග ප්රමාණය අනුව නිවැරදි පලස පපරසැරි ගාස්තුව අයකර තිපේ ෙ?

•

අයදුම්පපත් අපනකුත් සියලු ප ාරතුරු නිවැරදිව පුරවා තිපේ ෙ?

:- ................

පගාඩනැගිලි සැලසුම්
•

සුදුසුකම් ලැබූ ැනැත් ාපේ නම හා ලිපිනය සඳහන් කර තිපේ ෙ?

•

පිටපත් තුනක් තිපේ ෙ?

•

පගාඩනැගිලි අයදුම්ප කුමක් සඳහා ෙ?

•

•
•

➢

නව ඉදිකිරීමක්

➢

පවනස් කිරීමක්

➢

එකතු කිරීමක්

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

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

පගාඩනැගිලි අයදුම්ප එකතු කිරීමක් පහෝ පවනස් කිරීමක් සඳහා නම්,
➢

පවත්නා පගාඩනැගිල්ල කළු පාටින් සඳහන් කර තිපේ ෙ?

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

➢

පයෝජි පකාටස් රතු පාටින් පාට කර තිපේ ෙ?

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

➢

කඩා ඉවත් කරන පකාටස් නිේ පාටින් සඳහන් කර තිපේ ෙ?

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

සැලැස්පම් පයෝජි භාවි ය සඳහන් කර තිපේ ෙ?

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

ඉඩපම් අනුම මිනින්පෙෝරු සැලැස්ම සහ කට්ටටි සැලැස්ම පිටපත් ඉදිරිපත් කර තිපේ ෙ? ..........
(මුල් පිටපත් පරීක්ෂා කර බලා ඡායා පිටපත් සහතික කළ යුතු ය.)

•

පයෝජි පගාඩනැගිල්ලට යාන්ික වා ාශ්රය සපයන්පන් නම් ඒ සඳහා සුදුසු පුේගලපයකු විසින්
පිළිපයල කරන ලෙ සැලසුම් පිටපත් ඉදිරිපත් කර තිපේ ෙ?

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

•

වැසිකිලි වලවල් සඳහා විස් රාත්මක සැලසුම් ඉදිරිපත් කර තිපේ ෙ?

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

•

ලැයිස්තුවට අොළ අපනකුත් ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කර තිපේ ෙ?

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

•

අොළ සියලූ ම ලියකියවිලි පගානු ග කරන්න. පිටු අංක පයාෙන්න. ඒ අනුව පිටු ගණන ............

භාරගත් ැනැත් ාපේ නම

:- ...........................................................................................................

අත්සන :- ..................................
දිනය

:- ..................................
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තොක්ෂණ නිළධොරි විසින් සේූර්ණ කර නිර්මේශ ඉදිරිපත් කිරී
01.

මිනින්පෙෝරු සැලැස්ම හා පිටපත්වල Site Plan එක ගැලපේ ෙ?

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

02.

සැලසුම් පිටපත්වල පරිමාණ පරගුලාසි හා ගැලපේ ෙ?

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

03.

වීථිපර්ඛා හා පගාඩනැගිලිවල සීමා අනුගමනය කිරීම නිවැරදි ෙ?

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

04.

පගාඩනැගිල්පල් මුළු වර්ග ප්රමාණය

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

එය අයදුම්ප ට අනුව නිවැරදි ෙ?

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

නිවැරදි පනාපේ නම් නැව පපරසැරි ගාස්තු අයකළ යුතු වර්ග ප්රමාණය ............................................
05.

පහ පරගුලාසි 1986.03.10 දිනැති නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිපේ සංවර්ධන පරගුලාසි ගැසට්ට පත්රයට
අනුව ගැලපේ ෙ?
•

පගබිම් අනුපා ය (F.A.R.)

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

•

ප්රපේශ් මාර්ග

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

•

පගාඩනැගිල්පල් උස

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

•

පගබිම් ප්රමාණය (Plot Coverage) .............................................................................................

•

පිටුපස ඉඩකඩ

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

•

වාහන න ර කිරීම

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

•

වීදි පකාන්වල ඉදිකිරීම්

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

•

කාමරවල ප්රමාණය සහ උස

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

•

නාන කාමර/ වැසිකිලිවල ප්රමාණය හා උස ................................................................................

•

ගබඩා කාමරවල ප්රමාණය හා උස ..............................................................................................

•

රේපුවල දිග/පළල/උස

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

•

ආපලෝක හා වා ාශ්රය

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

•

අත්තිවාරම්

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

•

විදුලි පසෝපාන

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

•

ලිං/ අපවිත්ර ජලය/ වැසි ජලය ..................................................................................................

•

ගිනි ආරක්ෂා

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

ාක්ෂණ නිලධාරිපේ නිර්පේශ්ය
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

අත්සන :- ..................................................................
නම

:- ..................................................................

දිනය

:- ..................................................................
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තොක්ෂණ නිළධොරි ක්මෂ්ත්ර පරීක්ෂණ වොර්තොව
සැලසුම් නිළධාරි පරීක්ෂණ වාර් ාව
01.

ඉහ වරිපනම් අංකය සහ මිනින්පෙෝරු සැලැස්ම ඉඩම හා ගැලපේ ෙ? ..............................................

02.

ඉඩපම් ස්වභාවය

• හිස් ඉඩමකි

• පගාඩනැගිල්ලක් තිපේ

• ඉදිපවමින් පවත්නා පගාඩනැගිල්ලකි
03.

අයදුම්ප ට අොළ පගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම ආරම්භ කර ඇත්නම් ඉදිකර ඇති ප්රමාණය:- ........................
(අත්තිවාරම්/ බිත්ති/ වහල/ වැඩ නිම වූ) පලස

04.

ඉදිකිරීම කර ඇත්පත් ඉදිරිපත් කළ සැලසුම්වලට අනුකූලව ෙ? ..........................................................
නැත්නම් විස් ර සපයන්න. .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

05.

එකතු කිරීමක්/ පවනස් කිරීමක් නම් පවතින පගාඩනැගිල්ල ඉදිරිපත් කළ සැලසුම්වලට ගැලපේ ෙ? .......
.......................................................................................................................................................

06.

විදුලි රැහැන්වල බලපෑමක් තිපේ ෙ? .................................................................................................

07.

ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම් අවට සංවර්ධනය හා ගැලපේ ෙ? ....................................................................

08.

පයෝජි ඉදිකිරීපමන් පුරා විෙයාත්මක සංරක්ෂණ ප්රපේශ්වලට බලපෑමක් තිපේ ෙ? ..............................

09.

නිර්පේශ් සඳහා පවනත් ආය නවල නිර්පේශ් ලබාග

යුතු නම් විස් ර (මා.සං.අ. / ම.ප.අ. වැනි)

.......................................................................................................................................................
10.

නිරීක්ෂණ
•

මාර්ග රක්ි ය :-

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

•

ඇල රක්ි ය :-

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

•

විවෘ ඉඩකඩ :-

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

•

පයෝජි ඉදිකිරීම මඟින් ඇතිවිය හැකි බලපෑම්

:- ......................................................

........................................................................................................................................
11.

පරීක්ෂණ නිළධාරීපේ නිර්පේශ්ය
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

අත්සන :- ..................................................................
නම

:- ..................................................................

දිනය

:- ..................................................................
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පරීක්ෂණ නිළධොරි වොර්තොව II
01.

ළිං/ ජල සම්පාෙන කටයුතු

:- ................................................................................

02.

අපද්රවය බැහැර කිරීපම් පයෝජි ක්රමය

:- ................................................................................

03.

වැසි ජලය බැස යාම

:- ................................................................................

04.

ස්වභාවික ආපලෝකය හා වා ාශ්රය

:- ................................................................................

05.

පරිසර නිළධාරි වාර් ා අවශ්ය පේ ෙ?

:- ................................................................................

06.

වැසිකිලි/ කැසිකිලි ප්රමාණවත් ෙ?

:- ................................................................................

07.

අපනකුත් ආය නවලින් අනුමැතිය ලබාග යුතු ෙ? (උො : වන සංරක්ෂණ වැනි) :- ..........................

පරීක්ෂණ නිලධාරිපේ නිර්පේශ්ය
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
අත්සන :- ............................................
නම

:- ............................................

දිනය

:- ............................................

ඉහ

සඳහන් කරුණු සම්බන්ධපයන් සෑහීමකට පත් වූ බවට සැලසුම් කමිටුව සඳහා සැලසුම්

නිළධාරි/ නගර නිර්මාණ ශිල්ී ැන කරන නිර්පේශ්ය
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

නම

:- ................................................................

නතුර :- ................................................................

අත්සන :- .....................................
දිනය

:- .....................................
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❖ සැලසුේ කේටුමේ නිර්මේශය
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

❖ සැලසුේ කමිටුවට සහභොගී වූමවෝ :1. ..................................................................

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

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

2. ..................................................................

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

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

3. ..................................................................

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

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

4. ..................................................................

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

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

5. ..................................................................

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

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

සැලැස්ම අනුම කරමි/ ඉහ පකාන්පේසිවලට යටත්ව අනුම කරමි/ අනුම පනාකරමි.
.....................................
සභාපති
දිනය :- ............................
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සැලකිය යුතුයි.
• අොළ ඉදිකිරීම කලාීය සැලැස්මට ඇතුලත් ෙ යන වග නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිපයන් විමසා
ෙැනග යුතු ය.
• පගාඩනැගිලි සැලසුම් අවසර පත්රය ලබා ගැනීමට පහ සඳහන් පල්ඛන අනිවොර්මයන් රැපගන
ආ යුතු ය.
i.

විධිමත්ව සම්ූර්ණ කරන ලෙ අයදුම්පත්රය. (සැලැස්ම අඳින ලෙ අය විසින් සහතික
කලයුතුයි)

ii.

ඔේපුපේ පිටපත් 01 (ස ය පිටපත් කර)

iii.

අනුම කරන ලෙ ඉඩම් පිඹුපර් පිටපත් 01 (ස ය පිටපත් කර)

iv.

ඉඩපම් අනුම කරන ලෙ කට්ටටි සැලැස්පම් පිටපත් 01 (ස ය පිටපත් කර)

v.
vi.

නි පිටුවට අඳින ලෙ පගාඩනැගිලි සැලැස්පම් පිටපත් 05
ඉඩපම් අයිතිය

හවුරු කිරීම සඳහා ඉල්ලීම කරනුපේ අයිතිකරු පනාපේනම් ඉඩම්

කට්ටටිකරුපේ දිවුරුම් ප්රකාශ්ය පහෝ අයිතිකරු විසින් ලියන ලෙ ලිපිය ග්රාම නිළධාරී විසින්
සහතික කර ප්රාපේශීය පල්කම් අනු අත්සන සහි ව ලබා දිය යුතු ය.
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