
පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණමේ සිට සැතපුේ 1 ක අරය තුළ සංවර්ධන කටයුතු 

සදහා මූලික සැලසුේ නිරාකරණ අයදුේපත 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        කාර්යාලීය ප්රයයජනයය දහාා මණි. 

        ය ොනු අංකය :................................... 

        යමරදැරි  ාස්තු ය වීණ. 

        කුවිතාන්සි අංකය: ............................ 

        දියය : .............................................. 
 

දභාමති, 

යා රික දංවර්ධය අධිකාරිය. 
 

.................................................................. ය රයේ ........................................................... යකොට්ඨාශයේ ............................................... විදියේ 

වරිමයම් අංක ............................. හරණ ඉඩයම් ය ොඩයැගිල්ලක් තැනීණ/ ඉඩම් අනුයෙදුම් කිරීණ දහාා මූලික දැලසුම් 

අනුණැතිය යණයින් අයේක්ෂා කරමි/කරමු. 

 

1. අයිතිකරුයේ විස්තරය  

 යණ   : ........................................................................................................................................... 

 ලිපියය   : ........................................................................................................................................... 

         දුරකථය අංකය : ........................................................................................................................................... 

 ෆැක්ස්/ඊයම්ල් : ........................................................................................................................................... 

 

2. අයදුම්කරුයේ / සුදුසුකම්ලත් පුද් ලයායේ විස්තරය : 

 යණ  : ........................................................................................................................................... 

 ලිපියය  : ........................................................................................................................................... 

 දුරකථය අංකය : ........................................................................................................................................... 

 ෆැක්ස්/ඊයම්ල් : ........................................................................................................................................... 

 

3. ඉඩයම් වර්තණාය භාවිතය 

 ප්රණාණය : ............................................................................................ 

 භාවිතය   හිස් ඉඩණ 

    යන්වාසික 

    යන්වාසික යයොවය                  යවයත් : ......................... 

 

4. පිඹුරුමත් අංකය ාා කැෙලි අංකය : ..................................................................................... 

 

5. ඉඩයම් ණායිම් 

 උතුර  : ................................................................ 

 හකුණ  : ................................................................ 

 යැය යහිර : ................................................................ 

 ෙටහිර  : ................................................................ 

 

6. යයජජිත භාවිතය 

 යන්වාසික    යන්වාසික යයොවය 

 

7. දංවර්ධයයේ ස්වාභාවය 

 යව ඉදිකිරීම්    

 යවයත්/ විකල්ම   

 භාවිතය යවයස් වීණ 

 



 

 

 

 

8. නිවාද ස්වාභාවය (අහාළ යේයම්) 

 දාාධිමතයය 

 යවන් වූ 

 

9. යයජජිත ය ොඩයැගිල්යල් විස්තර 

 1. ය ොඩයැගිල්යල් උද  : ...................................................................  

 2. ණාල්  ණය  : ................................................................... 

 3. නිවාද ඒකක  ණය  : ................................................................... 

 

10. යටිතල මාසුකම් දැමයීණ  

 ප්රයේශය  

 නල දැමයුණ 

 විදුලිය 

 ණලාමවායය 

 කාණු මද්ධතිය 

අමද්රවය ෙැාැර කිරීණ 
 

උපමදස් : 

 

මාත ලිපියල්ඛය අයදුම්මත දණඟ භාරදිය යුතුය. 

 

1. මාත දහාන් මරිදි ස්ථානීය දැලැස්යම් හල දටාය 

සියලු මාරවල්, වියේෂ දලකුණු දහිතව ඉඩණට මැමිණීණට  ණන් විස්තරය  (යා.දං.අ. නිලධාරින් දඳාා 

අහාළ ප්රයද්ශය මරීක්ෂා කිරීණට මාසුවිණ දහාා) 

2. මිනින්යහජරු දැලසුයම් පිටමත් 2 ක් 

3. මවතිය ය ොඩයැගිලි දඳාා අනුණත කළ ය ොඩයැගිලි දැලසුම් දා අනුකූලතා දාතික 

  

ඉාත දඳාන් සියලු විස්තර නිවැරදි ාා දතය ෙව ණණ/අපි දාතික කරමි/කරමු. 

 

 

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

   දිනය       අයිතිකරු/අයදුේකරුමේ අත්සන 

 

සටහන: 

 මපරසැරි ගාස්තු : රු. 2000+NBT+VAT යන්වාසික දඳාා  

   රු. 5000+NBT+VAt    යන්වාසික යයොවය දඳාා 

 

ක්රියාවලිය: 

 යා රික දංවර්ධය අධිකාරියේ මූලික දැලසුම් නිරාකරණය ලැබුණු මසු අයදුම්කරු විසින් එහි දඳාන් 

යකොන්යද්සිවලට යටත්ව දකස් කරය ලහ  ය ොඩයැගිලි දැලසුම් දහාා මාර්ලියම්න්තුයේ යල්කම්යේ  

ආරක්ෂක නිරාකරණ අනුණැතිය ලො ැනීණ අවශය යේ. 

 

 ය ොඩයැගිලි දැලසුම් යා රික දංවර්ධය අධිකාරියේ නිරාකරණයට අනුකූල යම් එණ ය ොඩයැගිලි 

දැලසුම් (මාර්ලියම්න්තුව විසින් නිර්යද්ශීත) අධිකාරිය විසින් අයදුම්කරු යවත නිකුත් කරනු ලැයේ. 

 



 දංවර්ධය කාර්යයන් ආරම්භ කිරිණට යමර අයදුම්කරු විසින් ඉාත දහාන් වූ දැලසුම් අහාළ මළාත් 

මාලය ආයතයය යවත ඉදිරිමත්කර දංවර්ධය ෙලමත්රය ලො තයුතු යේ. 

Ex 184/දිල්/2016.01.28 

 


