ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොමේ පුරවැසි ප්රඥප්තිය
අනු
අංකය

1

2

සසේවාවන් පිළිබඳ විසේතර

වීථිරේඛා හා රනාපවරා ග නීරම්
සහතික නිකුත් කිරීම

වීථිරේඛා සංර ෝධන සහතිකපත්ර
නිකුත් කිරීම

ඉලක්කගත
කාලසීමාව

රැසගන පැමිණිය යුතු ලියකියවිලි

විනාඩි 30

1.අයදුම්පත්රය සමඟ පහත සඳහන් රේඛනවල මුේ පිටපත් සහ ඡායා පිටපත් සමග ඉදිරිපත් කරන්න . (මුේ පිටපත්
බ ංකුවක නම් බ ංකුරවන් ලබාගත් සහතික කරන ලද පිටපත් ඉදිරිපත් කරන්න )
I.ඉඩමට අදාළ ඔප්පුව
II.ඔප්පුරේ සඳහන් පිඹුරු පත
III.මාස 6 ක් ඇතුලත ලබාගත් සම්ූේණ පත්ඉරු

විනාඩි 30

1)සංර ෝධනය සිදුකරනු ලබන වීථිරේඛාව ලබාගත් දින සිට මාස 06ක් ඉක්ම රනාවිය යුතු ය.
2)වීථිරේථා සංර ෝධනය සඳහා රපර ලබාගත් වීථිරේඛා සහතිකය අනිවාේරයන් අමුණා තිබිය යුතු ය .
3)සංර ෝධන වීථීරේඛාව ලබා ගන්රන් ඔප්පුරේ විස්තර රවනස් කිරීම සඳහා නම් නව ඔප්පුරේ සහතික කරන ලද
පිටපතක් අමුණා තිබිය යුතු ය .
4)සංර ෝධන වීථීරේඛාව ලබා ගන්රන් පිඹුරේ විස්තර රවනස් කිරීම සඳහා නම් නව පිඹුරේ සහතික කරන ලද පිටපතක්
අමුණා තිබිය යුතු ය.
5)සංර ෝධන වීථීරේඛාව ලබා ගන්රන් පිඹුරු ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා නම් නව පිඹුරුවල සහතික කරන ලද පිටපතක්
අමුණා තිබිය යුතු ය.

අනු
අංකය

සසේවාවන් පිළිබඳ විසේතර

ඉලක්කගත
කාලසීමාව

රගාඩන ගිලි අයඳුම්පත් අනුමත
කිරිම
3
•

වරිපනම් සීමාව තුළ

දින 30

•

වරිපනම් සීමාරවන් පිටත

දින 02

ඉඩම් අනුරබදුම් අනුමත කිරිම

•

වරිපනම් සීමාව තුළ

දින 30

•

වරිපනම් සීමාරවන් පිටත

දින 02

4

රැසගන පැමිණිය යුතු ලියකියවිලි
අදාළ ඉදිකිරීම කලාපීය ස ල ස්මට ඇතුලත් ද යන වග නාගරික සංවේධන අධිකාරිරයන් විමසා ද නගත යුතු ය .
• රගාඩන ගිලි ස ලසුම් අවසර පත්රය ලබා ග නීමට පහත සඳහන් රේඛන අනිවාේරයන් ම රැරගන ආ යුතු ය .
i. විධිමත්ව සම්ූේන කරන ලද අයදුම්පත්රය . (ස ල ස්ම අඳින ලද අය විසින් සහතික කලයුතුයි )
ii. ඔප්පුරේ පිටපත් 01 (සතය පිටපත් කර)
iii. අනුමත කරන ලද ඉඩම් පිඹුරේ පිටපත් 01 (සතය පිටපත් කර)
iv. ඉඩරම් අනුමත කරන ලද කට්ටි ස ල ස්රම් පිටපත් 01 (සතය පිටපත් කර)
v. තනි පිටුවට අඳින ලද රගාඩන ගිලි ස ල ස්රම් පිටපත් 05
vi. ඉඩරම් අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා ඉේීම කරනුරේ අයිතිකරු රනාරේනම් ඉඩම්
කට්ටිකරුරේ දිවුරුම් ප්රකා ය රහෝ අයිතිකරු විසින් ලියන ලද ලිපිය ග්රාම නිළධාරී විසින්
සහතික කර ප්රාරද්ශීය රේකම් අනු අත්සන සහිතව ලබා දිය යුතු ය .
අදාළ ඉදිකිරීම කලාපීය ස ල ස්මට ඇතුලත් ද යන වග නාගරික සංවේධන අධිකාරිරයන් විමසා ද නගත යුතු ය .
• ඉඩම් අනුරබදුම් අවසර පත්රය ලබා ග නීමට පහත සඳහන් රේඛන අනිවාේරයන් ම රැරගන ආ යුුුතුය .
i. විධිමත්ව සම්ූේණ කරන ලද ඉඩම් අනුරබදුම් අයදුම්පත්රය .
ii. සම්ූේණ කර අත්සන් කරන ලද අයිතිය තහවුරු කිරීරම් ලිපිය .
iii. අනුරබදුම් කරන ලද ඉඩරම් මිනින්රදෝරු ස ලසුම් මුේ පිටපත හා මිනින්රදෝරු මහරතකු විසින්
සහතික කරන ලද ඡායා පිටපත් රදකක් .
iv. ක බලි කිරීමට රපර තිබූ ඉඩරම් ඡායාස්ථ පිටපතක් .
v. වරිපනම් රගවන ලද ලදුපරත් ඡායා පිටපතක් .
vi. නඩු තීන්දුවකින් ඉඩම ක බලි වී ඇත්නම් එම නඩු තීන්දුරේ පිටපතක් හා ක බලි කරන ලද පිඹුරේ
පිටපකත්.
• රහක්ටයාේ 01කට ව ඩි ඉඩමක් ක බලි කිරීරම් දී ඉඩරම් ප්රමාණරයන් 10%ක ප්රමාණයක් රපාදු
පහසුකම් සඳහා රවන්කල යුුුතු ය . ඉඩරම් අනුරබදුම් ස ල ස්ම වරලත් නගර නිේමාණ ශිේපියකු සහ
බලයලත් මිනින්රදෝරුවරයකු විසින් අත්සන් කළ යුුුතු ය .

අනු
අංකය
5

සසේවාවන් පිළිබඳ විසේතර
අනුකූලතා සහතික නිකුත් කිරිම

ඉලක්කගත
කාලසීමාව
දින 02

රැසගන පැමිණිය යුතු ලියකියවිලි
සම්ූේන කරන ලද ඉේුම්පත්රය , ඉේීම් ලිපිය, සංවේධන බලපත්රරේ පිටපතක්
•අයදුම්පත සම්ූේණ කර පහත රේඛන ද සමඟ ප මිරණන්න .
1.රවළඳ/ කේමාන්ත රහෝ වයාපාර බලපත්රය ලබා ගන්රන් , රජරේ ඉඩමක් සඳහා නම් බලපත්රරේ ඡායාස්ථික පිටපතක් .
2.රවළඳ/ කේමාන්ත රහෝ වයාපාර බලපත්රය ලබා ගන්රන් , ව ලි රහෝ ගේරකාරියක් සඳහා නම් භූ විදයා ක නීම් බලපත්රය
හා පරිසර බලපත්රය.

6

රවළඳ බලපත්ර නිකුත් කිරිම

දින 07

7

පාප දි බලපත්ර නිකුත් කිරිම

විනාඩි 20

8

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර නිකුත්
කිරිම

දින 10

9

සභාව සතු රගාඩන ගිලි රවන් කර
ග නීම

විනාඩි 30

ඉේීම් ලිපිය

10

ක්රීඩාපිි රවන් කර ග නීම

විනාඩි 30

ඉේීම් ලිපිය

11

ප්රාරද්ශීය සභාව සතු භූමිය රවනත්
කාේයයන් සඳහා රවන් කිරිම

විනාඩි 30

12

වීදි පහන් අළුත්ව ඩියාව පිළිබඳ
ඉේීම් කිරිම

දින 02

ඉේීම් ලිපිය (ඒහි පාප දි අංකය සඳහන් කර තිබිය යුතු ය .)
ඉේීම් ලිපිය, කේමාන්තය පිහිි ස්ථානරේ/ ඉඩරම් ඔප්පුව හා පිඹුර ,
ඉේුම්කරු ඉඩරම් අයිතිකරු රනාරේනම් ඉඩරම් අයිතිකරු විසින් ක ම ත්ත ප්රකා කරන ලද ලිපිය ,
සම්ූේණ කරන ලද අයදුම්පත්රය

ඉේීම් ලිපිය

ඉේීම් ලිපිය

අනු
අංකය

සසේවාවන් පිළිබඳ විසේතර

ඉලක්කගත
කාලසීමාව

රැසගන පැමිණිය යුතු ලියකියවිලි

13

යන්රත්රෝපකරණ කුළියට ලබාදීම

දින 01

14

ගලි බවුසේ රස්වාව ලබාදීම

දින 01

15

ප්රචාරක ද න්වීම් ුවරු සඳහා
අනුම තිය ලබාදීම

දින 01

16

රකාඩි කණු ලබාදීම

17

අනතුරුදායක ගස් ක පීම

18

රඩංගු ධූමායන කිරිම සඳහා අව ය
පහසුකම් ස පයීම

ප ය 02

19

රපාදු අව යතා සඳහා ජල පහසුකම්
ලබාදීම

දින 03

ඉේීම් ලිපිය

20

ජල බවුසේ නිකුත් කිරිම

දින 01

ඉේීම් ලිපිය

විනාඩි 30

දින 02

සම්ූේණ කරන ලද අයදුම්පත්රය

සම්ූේණ කරන ලද අයදුම්පත්රය
ඉේීම් ලිපිය
ඉේීම් ලිපිය
ඉේීම් ලිපිය
මහජන රසෞඛය පරික්ෂකරේ ඉේීම් ලිපිය

අනු
අංකය

21

සසේවාවන් පිළිබඳ විසේතර

අදාහනාගාරය හා සුසාන භූමි රවන්
කිරිම

22

රතාරතුරු පනතට අදාළ රතාරතුරු
ලබාදීම

23

ුස්තකාල සාමාජිකත්වය ලබාදීම

24

වරිපනම් රේඛනරේ නාම
සංර ෝධන කිරීම

25

සභා ජල ස පයුරමන් ජලය ලබා
ග නීම

ඉලක්කගත
කාලසීමාව

විනාඩි 20

රැසගන පැමිණිය යුතු ලියකියවිලි
•අයදුම්පත සම්ූේණ කර පහත රේඛන ද සමඟ ප මිරණන්න .
1.මියගිය අයරේ මරණ සහතිකරේ ඡායා පිටපත් 02.
(‘ආදාහනය රමානරාගල’ රලස සඳහන් වී තිබිය යුතුම ය .)
2.හදිසි මරණ පරීක්ෂණ වාේතාරේ ඡායා පිටපතක් .
(‘ආදාහනය රමානරාගල’ රලස සඳහන් වී තිබිය යුතුම ය .)
3.මියගිය ුද්ගලයාරේ ජාතික හ ඳුම්පරතහි ඡායා පිටපතක් .
4.ඉහත 01 හා 02 හි සඳහන් රේඛන රනාම ති නම් ග්රාම නිළධාරී විසින් සහතික කර ලබා රදන ලද සහතිකරේ ඡායා
පිටපතක්.
5.ආදාහනාගාරය රවන් කිරීමට ප මිරණන ත න ත්තාරේ ජාතික හ ඳුනුම්පරතහි ඡායා පිටපතක් .

දින 14
(පනතට
ඉේීම් ලිපිය රහෝ අදාල RTI 1 රපෝරමය
අනුව දින
රවනස් රේ.)
සම්ූේණ කරන ලද අයදුම්පත්රය , ජාතික හ ඳුනුම්පරතහි ඡායා පිටපතක්
විනාඩි 30
1.අයදුම්පත්රය සම්ූේණ කර පහත සදහන් රේඛනවල මුේ පිටපත් සහ ප්රසිද්ධ
රනාතාරිස්වරරයකු විසින් සහතික කරන ලද ජායා පිටපත් සමග ඉදිරිපත් කරන්න .
1.අදාල ඉඩරම් ඔප්පුව
දින 03
2.එම ඉඩමට අදාල පිඹුරු පත
3.මාස 6 ක් ඇතුලත ලබාගත් පත්ඉරු

දින 05

2.කරුණාකර රපලපත් සටහන පිටුපස පිටුරේ සඳහන් කරන්න
• අයදුම්පත සම්ූේණ කර පහත ලියකිවිලි සමඟ රැරගන ඒමට කාරුණික වන්න .
1. ජලය ලබා ගන්නා අයිතිකරුරේ ජාතික හ ඳුනුම්පරතහි ඡායා පිටපතක් .
2. සාක්ිකරුවන් රදරදරනකුරේ ජාතික හ ඳුනුම්පරතහි ඡායා පිටපත් 02ක්.
3. රු. 100.00ක් විනා මුද්දර 01.

අනු
අංකය

26

සසේවාවන් පිළිබඳ විසේතර

ස පයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

ඉලක්කගත
කාලසීමාව

දින 03

රැසගන පැමිණිය යුතු ලියකියවිලි
අයදුම්පත සම්ූේණ කර පහත රේඛන ද සමඟ ප මිරණන්න .
1. ආයතන ලියාපදංචි සහතිකය .
2. අයිතිකරුරේ හ ඳුනුම්පරතහි ඡායා පිටපතක් .

