
1 වන උප ෙ�ඛනය 

“අ” ආකෘ�ය 

ඉඩම� අ� ෙක�ටස් වලට ෙබ�ම සඳහා සංව�ධන අවසර ප�ය� ලබා ගැ�ම සඳහා �  

ඉ��� ප�ය. 

(කා�යා�ය �ෙය�ජනය සඳහා පමණ�.) 

අංකය :-   

ෙපරසැ� ගාස්�ව �: 

ල�ප� අංකය :- 

�නය :- 
සභාප�, 
............................................ නගර සභාව. 
මහ�මයාෙණ�,  

 

...................................................... නගරෙ� ..........................................ෙක��ඨාශෙ� 

................................................................... ��ෙ� ව�පන� අංක ................................... දරණ ස්ථානෙ� 

��� මෙ�/ අෙ� ඉඩම අ�ෙක�ටස් වලට ෙබ�ම සඳහා අවසර ප�ය� මම/අප ෙවත ��� කරන ෙලස මම 

/අප ෙම�� ඉ�ලා ���./���. 

 පහත දැ�ෙවන �ස්තර �ටප� ෙදක�� ��තව මා/අප සහ ���ක�ල� තැනැ�තා ��� අ�ස� 

ෙක�ට ෙ� සමඟ ඉ��ප� කර�./  කර�. 

1. යාබද ෙ�පලට සහ �� වලට අදාළව එ� �� භාගයක ඉඩම ෙප��� කර�� 1:4000 යන 

ප�මාණයට ෙන�අ� ප�මාණය කර අ�න ලද ඒ �ෙ�ශෙ� ��යම� (අදාළ �� භාගය සහ 

ඉ���ක� ස� යාබද ය� ඉඩම� �ෙ� න� එය ද පැහැ��ව ද�වා ��ය ��ය.) 

2. 1:1000 යන ප�මාණයට අ�න ලද �� භාගෙ� /ඉඩෙ� ��� සැලැසම්� පහත දැ�ෙවන දෑ 

ෙප��� කර��:- 

i) ඉඩෙ� ���ම සහ ෙග�ඩනැ�� ��ව� �ෙ� න� ඒවාෙ� මාන ඉල�ක� ව�� ෙප��� 
කර��, 

ii) සැලැස්ෙ� ප�මාණය, උ�ර ෙප��� කරන සංෙ�තය� සහ යාබද ඉඩ� ෙක�ටස් වල ෙහ� 
ෙග�ඩනැ�� වල ව�පන� අංක 

iii) �� භාගයට �ෙ�ශ වන මා�ගය 
iv) එවකට පව�නා �ය� කා� සහ ජල මා�ග 
v) �� භාගෙ� සෙම��ච ෙ�ඛා ෙහ� ස්ථා� ම�ට� සහ ෙග�ඩනැ��ල ඉ��පස ��ෙ� 

ම�ටම. 
vi) ���බල �හැ� ඇ��ව ෙස�වා �හැ� 

vii) පස් සහ වෘ�ෂලතා 

3. �� ෙක�ටස් වලට ෙය��ත අ�ෙබ�ම ඒවාෙ� මාන සහ �ශාල�වය ෙප��� කර�� සහ ෙය��ත 

�ය� ��වල �සාව සහ පළල ද එ�මහ� �ෙ�ශ සහ ෙවන� පහ�ක� සඳහා ෙව�කර� ලබන ඉඩ 

�මාණ සහ සෑම �� භාගය�ම භා�තා කර� ලබ�ෙ� කවර කාරණයකට ද ය�න ෙම�� 

ෙප��� කර�� 1:1000 යන ප�මානයට වඩා ෙන�අ� ප�මාණයට අ�න ලද ස�ස්තරා�මක 

ෙබ�� සැලැසම්� 

4. ��වල එවකට පව�නා ම�ට� වලට අදාළව ෙය��ත ම�ට� සහ ප�මා��ලව අ�න ලද හරස ්
කඩව� සහ �ග� කඩව�, 

5. ඇ��ෙම� ස�ස්තරව � ඇ� �ස්තර 

 



6. ඉහත ද�වා ඇ� ෙත�ර�� සත� බව�, �වැර� බව� මම /අ� ෙම�� සහ�ක කර�.සහ�ක කර�.  
අවසර ප�ය �දානය කර� ලබන ෙත� ��� සංව�දන කට��ත� ආර�භ ෙන�කරන බවට මම/අ� 
ෙම�� ෙප�ෙර��� ෙව�./ ෙප�ෙර��� ෙව�. 

                                                                                                 ���ක� ල� තැනැ�තාෙ� අ�සන.     

         �නය :-                                                                                                     අය��ක�ෙ� අ�සන          

    

                                                                                                         “අ” ආකෘ�ය ඇ��ම 
(පැහැ�� අ��� ෙහ� ය�� �යනය කර�න.) 

 

1. අ��ක� ��බඳ �ස්තර 

නම :-..................................................................................................................... 
��නය:-..................................................................................................................... 
�රකථනය අංකය:-.......................................................................................................... 
 

2. (අ)  එවකට පව�නා සංව�ධන කට�� වල �ස්තර :- 
 

���ම :-........................................................................................................................... 

ව�පන� අංකය:-................................................................................................................... 

පළා� පාලන ආයතනය :- ..................................................................................................... 

ෙක��ඨාශය :- ............................................................................................................... 

��ය :- ................................................................................................................................. 

�� ෙක�ටස් අංකය/��� සැලැස්ෙ� අංකය :- ...................................................................... 
 

(ආ) දැනට ෙකෙරන භා�තය 
 ඉඩම 
 �ශාල�වය (ව�ග �ට� ව��) 
 භා�තය 
 ෙග�ඩනැ�� (ඇ�න�) 
 

3. (අ) �� භාගය සංව�ධනය ��ම. 
 �� භාගය ෙග�ඩකර උස් ��මට අදහස් කර�ෙ�ද යන බව සඳහ� කර එෙස� කර�ෙ� න� 

ෙය��ත පාර වලට සහ කා� වලට අදාළව ම�ට� වල �ස්තර ද�ව�න.  අවශ� වන 
අවස්ථාවල � � ලංකා ඉඩ� ෙග�ඩ��ෙ� සහ සංව�ධනය ��ෙ� සංස්ථාෙ� කැමැ�ත 
ලබාෙගන �ෙ�දැ� සඳහ� කර�න. 

 

 (ආ) පහ�ක� ��බඳ �ස්තර 
(ඇ) ඉඩෙ� ෙය��ත සංව�ධනය - ෙ�වා�ක සඳහා/වා�ජ කට�� සඳහා, ක�මා�ත සඳහා 
ආයතන සඳහා එ�මහ� ��, උද�ාන සහ �ඩා �� �� සහ �ෙ�ශ මා�ග, ෙවන� සාමාන� 
� රෙය�ජන� ලබාගැ�මට හැ�යාව 
(ඈ) අපරව�හ පහ�ක�  (ජලය, කසළ අපවහනය,ජලාවහනය,���ය) 

 ඉහත සඳහ� පහ�ක� ලබාගත ෙන�හැ� ෙහ� �මාණව� ෙන�වන ෙහ� අවස්ථාවල � ජල 
ස�පාදනය, කසළ අපවහනය, ජලාපවහනය, ���ය ලබා ගැ�ම. 

 

4. �� ද�ශනය -  ගස් ��ටා ඇ� ස්ථාන  �� භාගෙ� සැලැස්ෙම� ද�වා ��ය ��ය. 
 

5. අ� ෙබ�ම ෙහ��ෙක�ට ෙගන ෙග�ඩනැ��ල� ෙක�ටස්වලට ෙබ�මට ��ෙ� න� ඒ 
ෙග�ඩනැ��ල එ� එ� ෙක�ටස සැල�� ��ම සහ ෙග�ඩනැ�� ඉ���� ��බඳ 
�ෙය�ගවලට අ��ලව �� ��ම. 

 

6. ආර�භ ��මට සහ එ� එ� අ�යර සඳහා දළ වශෙය� බලාෙප�ෙර��� වන �න ගණන?  

ඉහත සඳහ� �ස්තර සත� බව, මම/අ� ෙම�� සහ�ක කර�/කර�. 
 
 
 

���ක�ල� තැනැ�තාෙ� අ�සන.                                           
��නය   :- 
�නය   :- 
�රකථන අංකය :-      අය��ක�ෙ� අ�සන. 
 


