නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය/efu mgptUj;jp mjpfhurig/URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY
ගගාඩනැගිලි අයදුම්පත/fl;bl tpz;zg;gg;gbtk;/Building Application

1982 අංක 04 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සංශ ෝධන පනශෙහි 9(ඒ)වගන්තිශයහි සදහන්ත පරිදි ශගාඩනැගිලි ඉදිකිරීමකට සම්බන්තධ සංවර්ධන
කටයුත්ෙක ශයදීමට අවසර පත්රය් ලබාගැනීශම් අයදුම්පත්රය/ 1982 Mk; Mz;L efu mgptpUj;jp mjpfhurig rl;l ,y 04>gphpT 09(m) ,d; fPo;
Fwpj;Jiuf;fg;gl;lthW> fl;bl eph;khz rk;ge;j mgptpUj;jp eltbf;iff;F mDkjp gj;jpuj;ij ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd
tpz;zg;gg;gbtk;./Application toobtain a permit for building construction related development activity as stipulated under the Section 9 (a)
of Urban Development Authority Amendment Act No. 04 of 1982

කාර්යාලයීය ප්රගයජනනය සහාා පණි/mYtyf ghtidf;F khj;jpuk;/FOR OFFICE USE ONLY
ලැබුණු දිනය

ශයාමු අංකය
Nkw;Nfhs; ,y /Ref. No

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l jpfjp /Date Received

පළාත් පාලන ආයෙනශේ නම
cs;@h; mjpfhurigapd; ngah; / Local Authority Name
ග්රාම ලධලධාරී වසම

සැලසුම් ගණන

fp.Nr.gp.,dJ ngah;/ GND Name

khjphpg; glq;fspd;vz;zpf;if/Number of Plans

වැට් බද්ද රු.

ශපරසැරි ගාසතුව රු.

nray;Kiw fl;lzk; (&gh)/ Processing Fee

ng.Nr.t. (&gh)/VAT Rs.
Rs.
අනුමෙ
කට්ි සැලැසතශම් පිටපත් සහ ශගාඩනැගිලි සැලසුම් පිටපත් 03් සහිෙව ශමම අයදුම්පෙ පරී්ෂා කර බලා බාරගිමි.
03 gpujpfSldhd fl;bl khjphpg;glq;fSld;> mq;fPfhpf;fg;gl;l fhzp cg gpphptpLif khjphpg;glj;jpidAk; ghPl;rpj;J tpz;zg;gg; gbtj;jpi d
Vw;Wf;nfhz;Nld;./ Checked and Received the Application with approved subdivision plan and 03 copies of the building plans.

පරි්ෂා කශළත

නම

rhpghh;j;jth; /Checked by

ngah;

අත්සන

/ Name

ifnahg;gk; /Signature

කුවිොන්ති අංකය
gw;Wr;rPl;L ,y

ශගවන ලද දිනය

/Receipt No

nrYj;jg;gl;l jpfjp

/ Paid on

මුදල් ලිපිකරුශේ අත්සන /gzr;rPl;L vOJeh; ifnahg;gk; / Signature of Cash Billing Clerk
අයදුම්පෙ සම්ුර්ණ කිරීමට ප්රථමම අමුණා ති පපශදසත ප්රිකාව ශහාදින්ත කියවන්තන. ෙවද අයදුම්පෙ පැහැදිලි අකුරින්ත ලියා අයිිකරුශේ/
අයිිකරුවන්තශේ හා සුදුසුකම්ලත් ෙැනැත්ොශේ / ෙැනැත්ෙන්තශේ අත්සනද සහිෙව ඉදිරිපත් කරන්තන. අදාළ ශකාටුශේ () සලකුණ ශයදීම ශහෝ
සම්ුර්ණ කිරීම ශහෝ කරන්තන. අයදුම්පෙ ලධි ශලස සම්ුර්ණ කර අදාළ ලියකියවිලි සමග බාරදිය යුු අෙර එශසත ශනාමැි අවසතථමා වලදී අයදුම්පෙ
ප්රි්ශෂතප කරනු තෙ.

tpz;zg;gg;gbtj;ij epug;Gtjw;F Kd;G ,izf;fg;gl;l mwpTWj;jy;fis jaT nra;J ftdkhf thrpf;fTk;.tpz;zg;gg;gbtkhdJ mr;RU vOj;jpy;
epug;gg;gl;L> nrhe;jf;fhuu;fs; kw;Wk;
jifikAs;sth; ifnahg;gk;
,lg;gly; Ntz;Lk;. cfe;j $z;Lfspy; rhpaply;
my;yJ epug;Gjy;
Ntz;Lk;;.tpz;zg;gg;gbtk; Kiwahf epug;gg;gly; Ntz;Lk;> Kiwahf epug;gg;glhJ rkhg;;gpf;fg; gLk; Mtzq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
Before completing the application please read carefully the instruction attached. The application to be filled in Block Letters and signed by the owner/s
and qualified person/s.Fill/ Tick off the relevant cage/s. Application form to be duly completed, incomplete submission of documents will be rejected.
01.

ශයෝජිෙ සංවර්ධන කටයුත්ෙ පිළිබද සං්ිප්ෙ විසතෙරය/gpNuhpf;fg;gl;l mgptpUj;jpapd; RUf;fk;/SUMMARY OF PROPOSED DEVELOPMENT

සංවර්ධන කටයුත්ශත් වර්ගය/ gpNuhpf;fg;gl;l mgptpUj;jpapd; tif/ Type of Proposed Development
නව ඉදි කිරීම්

සංශ ෝධනය්

නැවෙ ඉදිකිරීම්

Gjpa eph;khzpg;G
New construction

kPs; eph;khzpg;G
Re-construction

jpUj;jk;
Amendment

ශවනසත කිරීම්

එකු කිරිම්

khw;wk;
Alteration

Nrh;g;G
Addition

ශයෝජිෙ සංවර්ධන කටයුත්ෙ සංශ ෝධනය්, ශවනසතකිරීම් ශහෝ එකුකිරීම් නම් ශපර අනුමෙ සැලසුම් අංකය.
(අනුමෙ ශගාඩනැගිලි සැලසුශමහි පිටපේ තමිණිය යුුය.)
gpNuhpf;fg;gl;l mgptpUj;jpahdJ jpUj;jk;> khw;wk; my;yJ Nrhg;;G Mapd;;jaT nra;J Kd;G mq;fPfhpf;fg;gl;l khjphpg;glj;jpd;
,yf;fj;ij Fwpg;gplTk;. ( Kd;G mq;fPfhpf;fg;gl;l fl;bl khjphpg;glj;jpd; gpujpapid jaT nra;J ,izf;fTk;)
If the Proposed Development is an amendment, alteration, or addition, please fill the previously approved plan No.
(Please attach a copy of previously approved building plan)

වරිපනම් අංකය

පාශර් නම

ෙැපැල් කලාප අංකය

thpkjpg;gPl;L ,y
Assessment No

njUtpd; ngah;
Road Name

jghy; FwpaPL
Postal Code

පළාත් පාලන ආයෙනශේ නම

ග්රාම ලධලධාරී වසම

cs;@h; mjpfhurigapd; ngah;
Local Authority Name

fp.Nr.gp.,dJ ngah;
GND Name

ඉඩශම් අයිිය

ින්තන්කර

බදු

කුලී

ශවනත් (සදහන්ත කරන්තන)

fhzpapd; nrhe;jk;
Ownership of the Land

,iwapyp
Freehold

Fj;jif
Lease

thlif
Rent

kw;wit jaT nra;J Fwpg;gpLf
Other (Please Specify)

ශයෝජිෙ ශගාඩනැගිලි භාවිෙයන්ත/ fl;blj;jpd; gpNuhpf;fg;gl;l ghtid/ Proposed use of the building
ශන්තවාික
tjptplk;
Residential

ිල්ලර ශවළදාම
rpy;yiwth;j;jfk;

රජශේ කාර්යාල

Retail Commercial

කර්මාන්තෙ හා වැඩශපාළ

ifj;njhopy; kw;Wk; Ntiyfsk;
Industry & Workshops

ශවනත් කාර්යාල

mur mYtyfk;
Gov. Offices

ගුදම්

gz;lfrh iyfs;
Warehouses

NtW mYtyfq;fs;;
OtherOffices

ශවනත්(සදහන්ත කරන්තන)

kw;wit (jaT nra;J Fwpg;gplTk;)
Other (Please Specify)
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ආපන ාලා,ශහෝටල්

cztfq;fs;>tpLjpafqfs;;
Restaurants, Hotels

අයදුම්කරුගේ/වන්ගේ විස්තර/tpz;zg;gjhuh;fspd; jfty; /Applicant/s Information
02.
අයදුම්කරු/වන්තශේනම/
නම්
1.
ුජය/ මහත්මා/ මහත්මිය/ ශමනවිය
nrhe;jfhud;/nrhe;jfhuh;fspd; ngah;/
tz/jpU/jppUkjp/nry;tp
Name of the Owner/Owners
Rev./Mr./Mrs./Miss.

ජා. හැ.පත් අංකය

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

kpd; mQ;ry;
E-mail

1.

2.

ලිපිනය (ලිපි
ගනුශදනු කල යුු
ලිපිනය)

1.

2.

Nj .m. m.,y
N. I. C. No./s

දුරකථමනඅංකය
Tel. No./s.
njh.Ng.,y

ෆැ්සත අංකය
njhiy.e.,y
Fax No.

විදුත් ෙැප ල

jghy;
tpyhrk;(fbjj;njhlh;
gpw;fhf
Postal Address
(for correspondence)

අයදුම්කරු වයාපාර ආයෙනය් ශහෝ සමාගම් ශේ නම් වැට් ලියාපදිංචි අංකය(අදාළ ශේ නම්)
tpz;zg;gjhuh; tzpfr; rq;fk; my;yJ xd;wpakhf ,Ug;gpd; > ng.Nr.t. (VAT) gjpT ,y (nghUj;jnkdpd;):If Applicant/s is a Company or Association, the VAT Registration No. (if applicable)
(i)

අයදුම්කරුගේ/වන්ගේ ප්රකායය/ tpz;zg;gjhuh;fspd; gpufldk;/Declaration of the Applicant/s
(අයදුම්කරු වයාපාර ආයෙනය් ශහෝ සමාගම් ශේ නම් අයදුම්පෙ එම ආයෙනශේ අධය්ෂක වරයකු ශහෝ බලයලත් ලධශයෝජිෙයකු
විින්ත සම්ුර්ණ කල යුු අෙර ආයෙන මුද්රාව සටහන්ත කල යුුය./ tpz;zg;gjhuh; tzpfr; rq;fk; my;yJ xd;wpakhf ,Ug;gpd;>
tpz;zg;ggbtkhdJ nghJ ,yhQ;ridapd; fPo; gzpg;ghsh; my;yJ mjpfhuk; ngw;wtuhy; ifnahg;gk; ,lg;gly; Ntz;Lk;./If Applicant/s is/are a
Company or Association the form must be signed by a Director or Authorized person under common seal.)

ශම් සමග අමුණා ති මා/ අප විින්ත අයදුම්කරු ශලස අත්සන්ත කරන ලද සැලසුම් පත් හා අශනකුත් අදාල ලිපි ශල්ඛන, ශමම අයදුම්පශෙහි
හා අදාළ ශල්ඛන වල සදහන්ත සංවර්ධන කටයුත්ෙ ිදුකිරීමට, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශේ අනුමැිය සදහා මම / අප ඉදිරිපත් කරමි./
කරමු.
මා/ අප විින්තශම් සමග ඉදිරිපත් කරන ලද ශොරුරු සෙයය හා ලධවැරදි බවට මම/ අපි සහික කරමි/ කරමු. (අ) අන්තෙර්ගෙ කලයුු
ියලුම ශල්ඛන සමග අයදුම්පෙ ඉදිරිපත් කරන ුරු ශමම අයදුම්පෙට බල පවත්වන බාරගැනීශම් දිනය් සදහන්ත ශනාකරනු ලබන බව
මා දලධමි. (ආ) අසම්ූර්ණ අයදුම්පත් බාරශනාගන්තනා බවටත්, (ත) අයදුම්පෙසලකා බැලීශම්දී හදුනාගන්තනා ලද අඩුලුහුඬුකම් මා ශවෙ
දින 08 ් ුල දැනුම් ශදන බවත්, එවන්තඅවසතථමාවන්තහිදී අදාළ අඩුලුහුඬුකම් සම්ුර්ණ කරන දිනය ශමම අයදුම්පෙට බලපවත්වන
බාරගැනීශම් දිනය ශලස සලකන බව මා දලධමි. යම් විධියකින්ත එම සපයා ති ශොරුරු අසෙයය බවට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
විින්ත ෙහවුරු කරගෙශහාත්, ඉදිකිරිමට අදාළව ලධකුත්කළ සංවර්ධන බලපත්රය අවලංගුකළ හැකි බවද මා දලධමි.
vd;dhy;/vq;fshy;ifnahg;gkpl;L ,j;Jld; ,izf;fg;gl;l khjphpg;glq;fs;> tiuGfs; kw;W k;; tpguf;$Wfis> tpz;zg;ggbtj;jpy;
Fwpg;gplg;gl;lthW mgptpUj;jpapid nfhz;L elhj;j> efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; vOj;J%y mq;fPfhuj;jpw;fhf tpz;zg;gjhhpahd ehd; /
ehq;fs; rkh;g;gpf;fpd;Nwd;/Nwhk;.
vd;dhy;/vq;fshy; mspf;fg;gl;l jfty; cz;ikahdJk; rhpahdJnkd ehd; / ehq;fs; gpufldg;gLj;Jfpd;Nwd;;./Nwhk;.NkYk; >ehd;/ ehq;fs;
tpsq;fpf;nfhs;tjhtJ(m) ,t;tpz;zg;gJldhd rfy khjphpg;glq;fs;
kw;Wk; Mtzq;fs; tpz;zg;gj;jpy; Fwpe;Jiuf;fg;gl;lthW
rkh;g;gpf;fg;gl;lhy; khj;jpuNk vdJ tpz;zg;gj;jpw;fhd gad;$uhd jpfjpahdJ mspf;fg;gLk;>(M)epiwTngwhj tpz;zg;gq;fs;
Vw;Wf;nfhs;sg;glNth my;yJ gjpT nra;ag;glNth khl;lhJ.
(,) ,t;tpz;zg;gj;jpy; jPh;khdpg;gjw;Fj; jilahf cs;s VjhtJ Kf;fpa Fiwg;ghLfs; 8 ehl;fSs; mwptpf;fg;gLk;. ,e;epiyapy; mwptpf;fg;gl;l
gad; $uhd jpfjpnry;Yg;gbahfhjJld; > rfy FiwfSk; epth;j;jpnra;ag;gl;lJk;>Gjpa gad; $uhd jpfjpahdJ jug;gL;k;> vd;dhy;/ vq;fshy;
mspf;fg;gl;l VjhtJ jfty;> efu mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy;
jtwhdnjd fz;lwpag;gbd;>mgptpUj;jpf;fhf toq;fg;gl;l mDkjp
gj;jpukhdJfistplg;gLk; vd ehd;/ehq;fs; mwpNtd;/Nthk;
I/We as the applicant hereby apply for the approval in writing from the Urban Development Authority, to carry out the development described
in the application, plans, drawings and specifications hereto annexed and signed by me/us.
I/We declare that the information furnished herein by me/us is true and accurate. I also understand that, (a) an effective date will be given to
my application only if all plans and documents specified in the application accompanying this application have been submitted., (b) the
incomplete applications will not be accepted nor registered. (c) I will be informed within 8 days of any major shortcomings, which prevent the
determination of this application. In this case the effective date given will no longer apply and a new effective date will be given once all the
shortcomings are cleared. I/We am/are also aware that if any of the information provided by me/us is/are found to be false by the Urban
Development Authority, the permit issued with regard to the development will be cancelled.
(ii)

අයදුම්කරු/වන් විසින් තාක්ෂික ගස්වා ලබාගන්නන් පිළිබහ ප්රකායය/njhopEl;gNrit mspg;G tplakhftpz;zg;gjhuhpapyhd
gpufldk;Declaration by the Applicant/s relating to Technical Service Providers

(පදා.වාසතුවිදයාඥයා/ නගර ලධර්මාණ ශිල්පියා,සැලසුම් ශිල්පියා,බලයලත් මිලධන්තශදෝරු ෙැන සහ ඉංජිශන්තරුවරයා./ c.k;:fl;blf;fiyQh;> efu jpl;lkpLeh;> tiuthsh;> gjpTnra;ag;gl;l cj;juT ngw;w epy msitahsh; kw;Wk; nghwpapayhsh;. / Eg. Architect, Town
Planner, Draughtsman, Licenced Land Surveyor and Engineer)
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මා/ අප විින්ත ශම් සමග ඉදිරිපත් කරනලද සැලසුම් පහෙ නම සදහන්ත ලධශයෝජිෙයින්ත ශහෝ ආයෙන ශවින්ත පිළිශයළ කරගත් බව ශමයින්ත
ප්රකා කරමි./vd;dhy;/vq;fshy;rkh;g;gpf;fg;gl;l khjphpg;glq;fs; gpd;tUk; Kfth;fs;/tzpfr;rq;fq;fsppdhy;jahhpf;fg;;gl;lnjd ehd;/ehq;fs;
,j;jhy; gpufldg;gLj;Jfpd;Nwd; /Nwhk;./ I/We hereby declare that the following agents/ companies have prepared the plans submitted by me
or us.

(අ) වාසතු විදයාඥයා/ නගර ලධර්මාණ ශිල්පියාශේ නම
(m)fl;blfiyQh;/ efu jpl;lkpLeh; ,dJ ngah;/(a) Name of Architect/ Town Planner
(ආ) සැලසුම් ශිල්පියාශේ නම

(M) tiuthshpd; ngah;/(b) Name of the Draughtsman

(ත) ඉංජිශන්තරුවරයාශේ නම

(,)nghwpapaysh; ngah;/(c) Name of the Engineer

අයදුම්කරු/ අයදුම්කරුවන්තශේ අත්සන

1.

2.

දිනය/ jpfjp/ Date

1.

2.

tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;
Signature of Applicant/ s/

අයදුම්කරු සංවර්ධනය කිරීමට බලාශපාශරාත්ු වන ඉඩශම් හිමිකරුද ?

ඔේ

mgptpUj;jpf;fhf gpNuhpf;fg;gl;l fhzpahdJ tpz;zg;gjhuUf;F chpj;jhdjh?
Does the applicant owns the land proposed for development?
03.

Mk;
Yes

නැෙ

,y;iy
NO

අයදුම්කරු ඉඩගම් හිමිකරු ගනාගේ නම් ඉඩම් හිමිකරුගේ විස්තර/ tpz;zg;gjhuUf;F fhzp chpj;jhfhtplj;J> fhzp chpj;jhshpd;
tpguq;fs;./ IF THE APPLICANT IS NOT THE OWNER OF THE LAND DETAILS OF LAND OWNER

ඉඩම් හිමිකරුශේ නම
ුජය/ මහත්මා/ මහත්මිය/ ශමනවිය
nrhe;jfhud;/nrhe;jfhuh;fspd; ngah;/
tz/jpU/ jpUkjp/nry;tp
Name of the Owner/Owners
Rev./Mr./Mrs./Miss.

ජා. හැ.පත් අංකය

දුරකථමනඅංකය

Nj .m. m.,y
N. I. C. No./s

njh.Ng.,y/Tel. No./s.

ෆැ්සත අංකය

විදුත් ෙැප ල

njhiy.e.,y/ Fax No.

kpd; mQ;ry;/ E-mail

ලිපිනය
jghy;tpyhrk;
(fbjj;njhlh;gpw;fhf)
Postal Address
(for correspondence)

ඉඩම්හිමිකරුගේප්රකායය/ fhzpr; nrhe;jf;fhuhpd; gpufldk;/Declaration of the Owner of the Land
මම/ අපි අදාළ ශගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට ශයෝජිෙ ඉඩශම් නීෙයානුලල හිමිකරුවන්ත/ බදුහිමියන්ත වන බවත් අදාළ හිමිකම් ප්රකාශිෙ ශල්ඛන
මශහතසතත්රාත්වරයකු, දිසා විලධසුරුවරයකු, ප්රිද්ධ ශනාොරිසතවරයකු ශහෝ අදාළ බලයලත් ලධලධාරියකු විින්ත සහික කර ශම් සමග ඉදිරිපත් කරමි.
ෙවද මාශේ ඉඩශම් අදාල සංවර්ධනය සදහා ඉහෙ අත්සන්ත කර ති අයදුම්කරුට නනිකව බලය පවරා ති බවට සහික කරමි..
fl;blj;ij eph;khzpf;f vz;Zk;
mgptpUj;jpahshpd;
fhzpf;F ehd; / ehq;fs; Kw;W KOjhd chpikahsh; / Fj;jifahsh; vd ehd;/ ehq;fs;
gpufldg;gLj;Jfpd;Nwd;/Nwhk;.mj;Jld;> ePjpthd;/ kh.eP.ePjpgjp/ gpurpj;jnehjhhpRmy;yJ Mizf;FYtpdhy; mjpfhukspf;fg;gl;l th;j;jkhdpaplg;gl;l mYtyh;
,dhy; mj;jhl;r;rpaplg;gl;l nrhe;jk; / Fj;jif ,w;fhd cfe;j Mtzq;fspd; gpujpfis,jd;rhh;ghf ehd; /ehq;fs; cs;slq;Ffpd;Nwhk;.
mj;Jld; vdJ fhzpapy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l mgptpUj;jpapid Nkw;nfhs;s ehd; /ehq;fs; vdJ /vkJ rl;l mjpfhuj;ij mspj;Js;Nsd; / Nshk;.
I/we declare that I am/ We are the absolute owner/ lessee of the land on which the developer intends to erect the Building and I am/ We are enclosing
copies of the relevant documents of ownership/ lease certified by Magistrate / DC Judge/ Notary Public or gazzetted officer authorized by the commission
on this behalf and I/We have given my/our legal authority to undertake above development on my land.

ඉඩම් හිමිකරුශේ අත්සන
nrhe;jfhuhpd; ifnahg;gk;
Signature of Owner

දිනය/jpfjp/ Date

පිරිවිතර/ tpguf;$w;Wfs; /SPECIFICATIONS
1. ඉල්ලුම්පත සණග පාත සඳාන් නිය්කාෂණ/ ගල්ලඛන අමුණන්න .(අහාළගේනම් පණි)
tpz;zg;g gbtj;Jld; gpd;tUk; mDruizfs; / Mtzq;fs; Mfpadtw;wpd; gpujpfs; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;(Njitg;gbd;);
The copies of the following Clearances/ documents to be attached with the application. (If relevant)

(අ) වරිපනම් බදු ශගවා ති සහිකය /(m) ,iwfspd; mDruiz/(a) The Rate Clearance
(ආ) ජාික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින්ත ලබා ගන්තන ලද ජල ලධෂතකාෂණය
(M)Njrpa ePh; tpepNahfk; kw;Wk; tbfhdpay; rigaplkpUe;jhd ePh; tpepNahf mDruiz
(b) The water clearance from National Water Supply & Drainage Board

ශයාමුඅංකය/ Nkw;Nfhs; ,y/Reference No.
දිනය/jpfjp/ Date
(ත) පළාත් පාලන ආයෙනශේ ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන අං ය මගින්ත ලබාගන්තනා ලද ජලාපවහන ලධෂතකාෂණය
(,)cfe;j mjpfhurigapdJ ePh; tpepNahfk; kw;Wk; tbfhdpay; gphptpypUe;J tbfhdpaYf;fhd mDruiz.
(c) The Drainage Clearance from Water Supply & Drainage Division of relevant Local Authority

ශයාමු අංකය/ Nkw;Nfhs; ,y/Reference No.

දිනය /jpfjp/ Date
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(ඈ) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශයන්ත ලබාගන්තනා ලද මුලික සැලසුම් ලධෂතකාෂණය
(<) efu mgptpUj;jp mjpfhurigaplkpUe;jhd g+h;thq;f jpl;lkply; mDruiz
(d) Preliminary Planning Clearance from Urban Development Authority.

ශයාමු අංකය/ Nkw;Nfhs; ,y/Reference No.
දිනය /jpfjp/ Date
(ඉ) ශවරළ සංර්ෂණ ශදපාර්ෙශම්න්තුශේ ලධෂතකාෂණය (ශවරළ ආරක්ෂිෙ කලාපශේ ටරටර් 300් තුලෙ පමණි)
(c) fiuNahu ghJfhg;G jpizf;fs mDruiz (cah; nts;sg;ngUf;F kl;lj;jpypUe;J 300 kP Jhuj;jpy; ,Ug;gpd;)
(e) Coast Conservation Department Clearance. (If the site within 300m. Coastal zone).

ශයාමු අංකය/ Nkw;Nfhs; ,y/Reference No.

දිනය /jpfjp/ Date

(ඊ) මධයම පරිසර අධිකාරිය මගින්ත ලධකුත් කරන ලද ලධෂතකාෂණය (පාරිසරිකසංශේදීකලාපයකට අයත් නම් ශහෝ දුෂය කර්මාන්තෙ ගණයට අයත්
නම්)(C) kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig mDruiz (Rw;whly; $Uzh;thd gFjpapNyh my;yJ khrilAk; ifj;njhopypd;fPo; tifg;gLj;jg;gl;l
gpNuhpf;fg;gl;l mgptpUj;jp ,Uf;Fkhapy;.)(f) Central Environmental Authority Clearance (if the proposed development in Environmentally Sensitive
Area or falls under pollution industry)

ශයාමු අංකය/ Nkw;Nfhs; ,y/Reference No.
දිනය /jpfjp/ Date
(ප) ජාික ශගාඩනැගිලි පර්ශේෂණ ආයෙනශේ ලධෂතකාෂණය (ජාික ශගාඩනැගිලි පර්ශේෂණ ආයෙනය මගින්ත හදුනාගන්තන ලද ආපදා
කලාපයක පිහිටයිනම්) /(v) Njrpa fl;bl Muha;r;rp jhgdj;jpd;( Nj.f.M.jh)mDruiz(gpNuhpf;fg;gl;l fl;blkhdJ jPqF
; tpistpf;Fk; tyaj;Js;

cs;snjdNj.f.M.jh ,dhy; ,dq;fhZkplj;J. )/ (g) National Building Research Organization Clearance (if the proposed development within the
Hazard Zone identified by the NBRO)

ශයාමු අංකය/ Nkw;Nfhs; ,y/Reference No.

දිනය /jpfjp/ Date

(ඌ) ආශයෝජන මණ්ඩලශේ අනුමැිය ලබා ිශේද ? /(V)

ඔේ

K.r ,dJ mq;fPfhuk; ngwg;gl;Ls;sjh?

Mk;
Yes

(h) Approval of Board of Investment (B.O.I)?

නැෙ

,y;iy
NO

(එ) ලබාගෙයුු අශනකුත් ලධ තකාෂණ / ඉදිරිපත් කරන අශනකුත් ලියකියවිලි:
(V)NtW VjhtJ cfe;j mDruiz ngwg;gl;ljh/ (Fwpg;gpLf),izf;fg;gl;l Mtzq;fs;
(g) Any other clearance obtained (Specify) / Documents attached:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2. භාවිතය/ ghtid/Usage:
(අ) දැනට භාවිෙය

(ආ) ශයෝජිෙ භාවිෙය

(m) jw;Nghijaghtid/(a) Existing use

(M)gpNuhpf;fg;gl;l ghtid /(b) Proposed use

(ඈ)ශයෝජිෙ හාවිෙය අදාළ සංශ ෝධන කලාපය
සමග සැසශද්ද?

(ත) සංවර්ධන කලාපය

(,) tyatif/ (c ) Zoning category

(<)gpNuhpf;fg;gl;l ghtid tyaj;jpw;F ,iaghdjh?
(d) Is the proposed usage compatible with zoning?

ඔේ

Mk;
Yes

නැෙ

,y;iy
NO

3. ප්රගේයය/ mZFtop /Access:

(අ) ප්රශේ ය ශරගුලාීනන්ත සමග අනුලලද යන වග?

(m)mZFtop xOq;FtpjpfSf;F ,izthdjh?
(a) Is the access in accordance with the regulations?

ඔේ

(ආ) පාශර් ශභෞික පළල

නැෙ

Mk;
Yes

,y;iy
NO

(M) tPjp mZFtopapdJ ngsjPfmfyk;.
(b) Physical width of road/access

(ටරටර්/අඩි
kP/.m/m./ft.)

(ත) මාර්ග අයිිය/tPjpr;nrhe;jk; / (c) Road Ownership
පළාත් පාලන ආයෙනය

ප.මා.සං. අ. / kh.tP.m.m.r/

මා.සං.අ./ tP.m.m.r// R.D.A

cs;@h; mjpfhurig
Local Authority

P.R.D.A

ශපෞද්ගලික/ jdpahh; / Private

4. ස්ථානය/jyk; /Site:
(අ) අනුශබදුම් සැලැසතම අනුමෙද?

(m)cggphptpLif mq;fPfhpf;fg;gl;ljh?
(a) Is the sub division approved?

ඔේ

Mk;
Yes

(i)අනුමෙ සැලැසතම් ිශේනම්, ශයාමු අංකය හා දිනය
(i)mq;fPfhpf;fg;;gl;bUg;gpd;>Nkw;Nfhs; ,y kw;Wk; jpfjp.;
(i)If approved plan available, Reference No. and Date?

නැෙ

,y;iy
NO

(ii)නැිනම්, මිලධන්තශදෝරු සැලැසතශම් විසතෙර ද්වන්තන
(ii)mq;fPfhpf;fg;glhtpbd; ,izf;fg;gl;l mstpil khjphpg;glj;jpd; tpguq;fs;
(ii)If no, details of attached survey plan
සැලැසතශම් අංකය

මිලධන්තශදෝරුෙැන

දිනය

khjphpg;gl ,y/ Plan no.

msitahsh; ngah;/Surveyor

jpfjp/Date

(ආ)සතථමානශේ වපසරිය
(M)jytp]
; ;jPuzk;
(b) Site extent

ශහ්./පර්.
Ha./Per
n`f;/Ngh;r;

ව.ටර./ව.අඩි
m2/ft2
r.kP/r.m

(ත)පාරට මුහුණලා ති ඉඩම් පළල
(,)jyj;jpd; mfyk;(tPjpKfg;gpyhd)
(c) Width of the site (road frontage)
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ටරටර්/අඩි/ m.ft.
kP/.m

(ඈ) ශයෝජිෙ ශගබිම වීථි ශර්ඛාවට ශහෝ ශවනත් ර්ිෙයකට අයත්ද යනවග?
(<) jykhdJ tPjpf;NfhLmy;yJ NtW xJf;fPLfspdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;sjh?
(d) Is the site affected by street line or any reservation?

ඔේ

Mk;
Yes

(I) ඔේ නම්, එම ශවන්තකර ති ශකාටසට අයත්වන වපසරිය
(I) ghjpf;fg;gl;bUg;gpd;> mg;gbahdxJf;fPLfSf;Fs; cl;gl;l jyj;jpd; gFjp
(I) If yes, area of the site within such reservations
(II)

r.kP/r.m/m2/ft2

වර්ග ටරටර්/ව. අඩි

r.kP/r.m/m2/ft2

(ඉ) ශගාඩනැගිල්ශලන්තව වැශසන ප්රමාණය

වර්ග ටරටර්/ව. අඩි

/ (e) Area covered by building

r.kP/r.m/m2/ft2

වර්ග ටරටර්/ව. අඩි

(ඊ) විවෘෙ බිම් ප්රමාණය/(C) jpwe;j gFjp/(f) Open area
5. ණායිම් වලට ඇති දුර ප්රණාණයන්/ Jhuk;/Distances:
(අ) වීථි ශර්ඛාශේ ිට ශහෝ වීථි මායිශම් ිට
(m)tPjp vy;iy my;yJ tPjpf; Nfhl;bypUe;J
(a) From street boundary or street line

r.kP/r.m/m2/ft2

ටරටර්/අඩි (ඉ) ශවරළ කලාපශේ නම්,පදම් ජාල ශර්ඛාශේ ිට
(c)fiuNahuk; tyaj;Js; ,Ug;gpd;> ruhrhp cah; ePh;
kl;lj;jpypUe;jhd Jhuk;./(e) If within the coastal
zone, distance from the meanhigh water line

kP/.m/m.ft.

(ආ) පිටුපස මායිශම් ිට

,y;iy
NO

වර්ග ටරටර්/ව. අඩි

ඉිරි වපසරිය/(II) kpFjpg;gFjp/(II) Balance Area

(c)fl;blj;jhy; %lg;gl;l gFjp

නැෙ

ටරටර්/අඩි (ඊ) ගංගා /තල/ වැේ ර්ිෙශේ ිට

(M) gpd; vy;iyapypUe;J
(b) From rear boundary

(C )MW>fhy;tha;> Fsk;> xJf;fPLfs;
(f) from River, Canal, Tank Reservations

kP/.m/m.ft.

(ත) දකුණු පස මායිශම් ිට

ටරටර්/අඩි (ප) ශවනත් /NtW/(g) Other
…………………………………......................
(සදහන්ත කරන්තන)/(Fwpg;gpLf)/(Specify)
ටරටර්/අඩි
kP/.m/m.ft. …………………………………………..

(,)tyJ vy;iyapypUe;J
(c) From right boundary

kP/.m/m.ft.

(ඈ) වම් පස මායිශම් ිට
(<),lJ vy;iyapypUe;J
(d) From left boundary

ටරටර්/අඩි
kP/.m/m.ft.

ටරටර්/අඩි

kP/.m/m.ft.

ටරටර්/අඩි
kP/.m/m.ft.

ටරටර්/අඩි
kP/.m/m.ft.

6. ගගාඩනැගිල්ලගල්ල උස/ fl;blj;jpd; cauk;/Building Height:
(අ) මහල් ගණන
(m) jsq;fspd; vz;zpf;if. /(a)No. of floors

(ආ) ශගාඩනැගිල්ශල් සම්ුර්ණ පස (පිහිි ශපාලශේ ිට වහල මුදුන ද්වා)

ටරටර්/අඩි/ m.ft.

(M) fl;blj;jpd; KO cauk;(epykl;lj;jpypUe;J Nky;$iu tiu.)
(b)Total height of the building (from existing ground level to top roof)

kP/.m

(ත) එකම මාදිලිශේ මහල් අෙර පස
(,)jsq;fSf;F ,ilapyhd cauk;. / (c) Height between typical floors.
(ඈ) පා මහශල් ිට පිහිි ශපාලව ද්වා පස
(<)epyj;jbj;;jsj;jpypUe;J epy kl;lk ;tiuahd cauk;/ (d) Height from basement to ground level
(ඉ) ශගාඩනැගීම හා සංවර්ධන කලාපය අනුව මහල් සංඛයාව සැසශද්ද?
ඔේ
(c) jsq;fspd; vz;zpf;if mgptpUj;jp kw;Wk; tyaj;jpw;F ,zq;fpajhf cs;sjh?
(e) Is the number of floors in accordance with development and zoning?

Mk;
Yes

ටරටර්/අඩි/ m.ft.
kP/.m

ටරටර්/අඩි/ m.ft.
kP/.m

නැෙ

,y;iy
NO

7. ගගාඩනැගිල්ලගල්ල ණාල්ලවල වර්ග ප්රණාණය මණාල්ල 10 කට වැඩි නම්, ගවනත් කඩහාසියක් අමුණන්න) වාාන නැවතුම් ණාල්ලහ ඇතුළුව.
thfdk; epWj;Jk; jsq;fs; cl;gl fl;blj;jpd; jsg;gug;G( jsq;fspd; vz;zpf;if 10 ,w;F Nkw;gL khapd; Gwk;ghd jhspid ,izf;fTk;).
Floor Area of building (attach a separate sheet, if the number of floors exceeds 10 floors) Including Parking Floors

මහල් මට්ටම/

jskl;lk;Floor Level

දැනට පිහිි/ jw;NghJs;s cs;sJ/

ශයෝජිෙ/ gpNuhpf;fg;gl;lJ/ Proposed
එකුව/ nkhj;jk;/ Total
2
2
(ව.
ටරටර්/ව.
අඩි/
r.
kP
/
r.m.
/
m
/ft
)
(ව.
ටරටර්/ව.
අඩි/ r. kP/r.m./m2/ft2)
(ව. ටරටර්/ව. අඩි/ r. kP/r.m./m /ft )
Existing

2

2

එකුව/Total nkhj;jk;
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8. සංවර්ධනගේ විස්තර/mgptpUj;jpapd; tpguq;fs;/ Details of Development:
(අ)
ශගාඩනැගිල්ශලන්ත ආවරණය වන ප්රමාණය
ශගාඩනැගිල්ශලන්ත ආවරණය වන වර්ග ප්රමාණය
=
× 100%
ඉඩශම් වර්ග ප්රමාණය (වීථි ශර්ඛාව ුල ති ප්රමාණය හැර)

(m) epy%Lif
(a)

Plot Coverage =

%

fl;blj;jhy; %lg;gl;lgFjp × 100%
jyg;gug;G (tPjpf; Nfhl;bDs;shd gug;igj;;jtpu)

=

Area covered by the Building
× 100%
Site Area (excluding area within street line)

(ආ)
මහල්වල ප්රමාණශේ අනුපාෙය =

ියලු මහල්වල ප්රමාණශේ එකුව (වාහන නැවතීශම් ඉඩකඩ හැර)
× 100%
ඉඩශම් වර්ග ප්රමාණය (වීථි ශර්ඛාව ුල ති ප්රමාණය හැර)

(M)
(b)

%

jsg;gug;GtPjk; =rfy jsq;fspd; nkhj;jg;gug;G( thfdk; epWj;Jtjw;F xJf;fg;gl;l gug;ig j;jtpu× 100%
jyg;gug;G(tPjpf; Nfhl;bDs;shd gug;igj;;jtpu
Floor Area Ratio =

Gross floor area on all floors (excluding area reserved for parking
× 100%
Site Area (excluding area within street line)

(ත) සතථමානීය සංවර්ධනය / (,) jy mgptpUj;jp /(c) Site Development
සතථමානය ශගාඩකර ඉසතීනමට ශයෝජිෙව තත්ශත් නම් එම ශගාඩනැගිලිවල ෙත්වය පවත්නා මාවත් හා ජලය බැසයන කානු පිළිබද
ශයෝජනාව් දැ්විය යුුය./ gpNuhpf;fg;gl;l jykhdJ kPs; kPl;fg;gl my;yJ cah;j;jg;gl Ntz;Lkhfpy;> jw;NghJs;s fl;blq;fs;> tPjpfs; kw;Wk;

fhdpay; khjphpg;glj;jpid fhl;b xU gpNuuizahdJ rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;/ If the proposed site to be reclaimed or raised, a proposal shall be
submitted by indicating existing buildings, roads and drainage plan.

(ඉ)ශයෝජිෙ ශගාඩනැගිල්ල ශන්තවාික ශනාවන කටයුත්ේ සදහා
ශයාදාගනී නම්

(ඈ) ශයෝජිෙ ශගාඩනැගිලි භාවිෙයන්ත
(<) fl;blj;jpd; gpNuhpf;fg;gl;l ghtid/ (d)Proposed use of the building
ශයෝජිෙ භාවිෙය

gpNuhpf;fg;gl;l ghtid/ Proposed Use
1. ශන්තවාික/ tjptplk; / Residential

(c)gpNuhpf;fg;gl;l fl;blk;tjptpl kw;w ghtidfSf;F ghtpf;fg;gbd;
(e) if proposed building is used for non-residential use.

භූමි වර්ග ප්රමාණය

jsg;gug;G /Floor Area

(i)

තසතෙශම්න්තුගෙ අපරවුහ පහසුකම් අව යො

kjpg;gplg;gl;l Mjhu mikg;Gfspd; Njitg;ghLfs;
Estimated Infrastructure Requirement

2. ිල්ලර ශවළදාම/ rpy;yiwth;j;jfk;
Retail Commercial
3. කාර්යාල/ mYtyfq;fs;; /Offices

ජල භාවිෙය

4. ආපන

විදුලි භාවිෙය

ePh; ghtid(yPl;lh;) / Water Usage (liters)

ාලා/ cztfq;fs; / Restaurants

kpd;rhu ghtid(fp.th) / Electricity Usage (Kilo watts)

5. කර්මාන්තෙ හා වැඩශපාළ/ ifj;njhopy; kw;Wk;
Ntiyj;jsq;fs; / Industry & Workshops
6. ගුදම්/ gz;lfrhiyfs; / Warehouses

(ii)

ශයදවිමට තසතෙශම්න්තු කරන ශසතවක ප්රමාණය
kjpg;gplg;gl;l gzpahsh;fs;/Estimated Employers

7. ශවනත්/kw;wit/ Other

මුළු භූමි ප්රමාණය/nkhj;jjsg;gug;G
Total Floor Area

(ඊ) සංවර්ධනය සදහා ශයදවීමට අශප්්ිෙ ආශයෝජනශේ විනාකම

(C ) gpNuupf;fg;gl;l mgptpUj;jpf;fhd KjyPlL
; kjpg;gPl;L ngWkjp/Estimated
(f) Value of Investment for the Proposed Development

ඒකක/tPlikg;G myFfs;/ Housing Units:
(අ) දැනට ති ඒකක ගණන
9. නිවාස

(ආ) ශයෝජිෙ ඒකක ගණන

(m) jw;NghJs;s myFfspd; vz;zpf;if
(a)Existing number of units

(M) gpNuhpf;fg;gl;l myFfspd; vz;zpf;if
(b)Proposed number of units

(ත) ලධවාස ඒකක එකුව

(,) nkhj;j myFfspd; vz;zpf;if
(c)Total number of units

(ඈ) ලධවාස ඒකක අංකනයකර තත්ද? එශසතම විවිධ වර්ණ ශයාදා තත්ද?
(<) myFfs; ,yf;fkplg;gl;Ls;sdth?ntt;NtW th;zq;fspy; fhl;lg;gl;Ls;sdth?
(d) Are the units numbered? Shown in different colours?

10.

ඔේ

Mk;
Yes

නැෙ

,y;iy
NO

රථ වාාන නැවතුම්, රථ වාාන පාලන ගරගුලාසිවලට අනුකූලව ගවන් කරතිගේහ යන වග?
epWj;Jkpl thfd fl;Lg;ghl;L xOq;F tpjpfspd; gpufhuk; mspf;fg;gl;Ls;s thfd xJf;fplq;fspd; tpguq;fs;.

Details of parking bays provided as per parking Traffic Control Regulation:

(අ) රථමවාහන නැවතීශම් අංගනය අංකනය කර මිනුම් ද්වා ිශේද?

(m)xJf;fplq;fs; ,yf;fkplg;gl;L mj;Jld; ghpkhzq;fs; mspf;fg;gl;Ls;sdth?
(a) Are the parking bays numbered and dimensions given?
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ඔේ

Mk;
Yes

නැෙ

,y;iy
NO

පිහිි ශගාඩනැගිල්ල/
ශගාඩනැගිලි

ශයෝජිෙ ශගාඩනැගිල්ල/
ශගාඩනැගිලි

jw;Nghija fl;blk/;
fl;blq;fSf;FFor existing

gpNuhpf;fg;gl;l fl;blk/;
fl;blq;fSf;FFor

building/s/

proposed building/s

කාණ්ඩය/ tif/ Category

(ආ) කාර් සදහා අංගන ගණන

(M) kfp*h;jp epWj;Jkpl xJf;fplq;fspd; vz;zpf;if
(b) No. of car parking bays

(ත) ද්විත්ව අ්ෂ ශවළද වාහන සදහා අංගන ගණන

(,) ,Umr;R th;j;jf(ghutz;b –Ng&e;J)epWj;Jkpl xJf;fplq;fs;
(c) Two axle commercial (lorry-bus) parking bays

(ඈ) බහු අ්ෂ ශවළද වාහන නැවතීශම් අංගන ගණන

(<) gy; mr;R th;j;jfthfdk;(ghu fl;iltz;b) epWj;Jkpl xJf;fplq;fs;
(d) Multi axle commercial vehicle parking bays

(ඉ) යුරුපැදි සදහා අංගන ගණන

(c) ce;Jtz;b epWj;Jkpl xJf;fplq;fs;
(e) Motor Bicycle parking bays

(ඊ) ශවනත් (විසතෙර කරන්තන)

(C ) kw;witfspd; epWj;Jkpl xJf;fplq;fs;; (Fwpg;gpLf)
(f) Others(specify) parking bays

(ප) රථමවාහන බලප ම් ේශසතරු වාර්ො පිටපේ සමග ඉදිරිපත් කර තත්ද? (අව ය නම්)

ඔේ

Mk;
Yes

(v) thfd jhf;f kjpg;gPL ,izg;gbahf;fyhf rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; (Njitg;gbd;)
(g) Traffic Impact Assessment of submitted in duplicate (if required)

11. ඉදිරිපත් කර ඇති සැලසුම් වල විස්තර (ාැකිතාක් “ඔේ” ගාජ “නැත” යන්න සහාන්
rkh;gpf;fg;gl;l khjphpg;glq;fspd; tpguq;fs;(jaT nra;J Mk; my;yJ ,y;iynad Fwpg;gplTk;)
Details of submitted plans: (please indicate whether “yes” or “no”)

සතථමානීය සැලසුම්
jykhjphpg;glk; /Site plan

ඔේ

මහල්වල සැලසුම්

ඔේ

Mk;
Yes
Mk;
Yes

jskhjphpg;glk; /Floor plan

වහලශේ සැලසුම්

ඔේ

$iuapd; khjphpg;glk;/ Roof plan

Mk;
Yes

හරසතකඩ

ඔේ

නැෙ

,y;iy
NO

නැෙ

,y;iy
NO

නැෙ

,y;iy
NO

කරන්න.)

ඉදිරි ශපනුම

ඔේ

Mk;
Yes

නැෙ

Kd;gf;f epiyf;Fj;J/Front Elevation

පසු ශපනුම

,y;iy
NO

ඔේ

Mk;
Yes

නැෙ

gpd;gf;f epiyf;Fj;J/Rear Elevation

පැි ශපනුම

,y;iy
NO

ඔේ

Mk;
Yes

නැෙ

gf;f epiyf;Fj;J/ Side Elevation

කවුළු පිළිබද විසතෙර

,y;iy
NO

ඔේ

Mk;
Yes

නැෙ

අත්ිවාරම් පිළිබද විසතෙර

ඔේ

නැෙ

ඔේ

නැෙ

ඔේ

නැෙ

ඔේ

නැෙ

ගසකින්, බස්නැවතුම් ගපාළකින්, විදුලි, ගටලිග ජන් ාා ගවනත් කිසියම් කාණුවකින් ආදිගයන් ප්රගේය
ණාර්ගය අවහිරවී තිගේහ? / Mjdq;fSf;fhd Eiothapypy; kuq;fs;> Ng&e;J epWj;Jkplk;> kpd;rhuf;fk;gk;> njhiy ඔේ
Mk;
Ngrpf;fk;gk; my;yJ NtW VjhTJ fk;gq;fs; MfpaTw;why; jilnra;ag;gLfpd;wjh? / Is the entrance/s to the
Yes

නැෙ

Mk;
Yes

දි්කඩ

ඔේ

ePs;ntl;Lg; gphpT /Longitudinal section/s

Mk;
Yes

,y;iy
NO

නැෙ

,y;iy
NO

mj;jpthu tpguq;fs;/Foundation of Details

ස ම පිටුව්ම අංකනය කරන ලද සැලසුම් පිටපත් ශවන ශවනම ඉදිරිපත් කර ිශේද යන වග?
12. ආබාධිත

පුද්ගලයන් සහාා අවයයය පාසුකම් සලසා තිගේහ? (අංක 1467/15 ාා 2006-10-17 වැනි දිනැති
ගැසට් නිගේහනගේ ගරගුලාසි අනුව)/ tyJ Fiwe;j kf;fSf;fhf mspf;fg;gl;l trjpfs; ( 17.10.2006 vd jpfjpaplg;gl;l
th;j;jkhd gj;jphpif ,y 1467/15 ,d; gpufhuk;)/ Provision of facilities of disabled persons? (as per the
Gazette Notification No. 1467/15, dated 17.10.2006)
13. වැසි නල කලනණනාකරණ
harvesting plan?

Mk;
Yes
Mk;
Yes

rfy gf;fq;fSk; ,yf;fkplg;gl;L mj;Jld; khjphpg;gl njhFjpfs; Gwk;ghf mDg;gg;gl;Ls;sdth?
All pages are numbered and sets of plan forwarded separately?

14.

,y;iy
NO

jpwTfspd; ml;ltiz/Schedule of Opening

FWf;Fntl;Lg;gphpT /Cross Section/s

නැෙ

නැෙ

සැලැස්ණක් තිගේහ? / kio ePh; Nrfhpf;Fk; jpl;lk; cz;lh? /Is there rain water

Mk;
Yes

Mk;
Yes

,y;iy
NO
,y;iy
NO
,y;iy
NO

,y;iy
NO

,y;iy
NO

,y;iy
NO

premises obstructed by trees, bus halting place, electricity, telephone or any other posts etc.?
15.

වායුසණනය කිරිණට බලාගපාගරාත්තු ගේ නම්, ඒ පිළිබහ විස්තර/Fsp&l;ly; tpguq;fs; (mspf;fg;gl;bUg;gpd;)/Particulars of Air conditioning (if
provided)

(අ) මාදිලිය/ (a) Type/ (m)tif

මධයගෙ/Central/ kj;jpa

(ආ) සුදුසුකම්ලත් ෙැනැත්ොශේ සහික අමුණා ිශේද ?
(M) jifikg;ngw;w eghpdhyhdrhd;wpjo; ,izf;fg;gl;Ls;sjh?
(b) Certificate from a qualified personattached?

ශබදුණු/Split/gpsT
ඔේ

නැෙ

ඔේ

නැෙ

ඔේ

නැෙ

Mk;
Yes

16 (අ) විදුලි ජනකය් ශයාදා ිශේද?
jahh;epiyapyhd gpwg;ghf;fp mspf;fg;gl;Ls;sjh? /Is the Standby GeneratorProvided?

(ආ) විදුලිජනකයන්තත්රය (ට්රාන්තසතශෆෝමරය) ් ශයාදා ිශේද?
kpd; cUkhw;wp; mspf;fg;gl;Ls;sjh? /Is a Transformer Provided?

Mk;
Yes
Mk;
Yes
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,y;iy
NO
,y;iy
NO
,y;iy
NO

17. විදුලි

ගසජපාන ගයාහා තිගේහ? / kpd; cah;j;jp; mspf;fg;gl;Ls;sjh? / is the Lift s Provided?
පරිමාණය සහ පිහිි සතථමානය පැහැදිලිව සැලැසතශම් දැ්විය යුුය. / (miktplkhdJ jskhjphpg;glj;jpy; njspthf
fhl;lg;gly; Ntz;Lk;.) / (Location should be clearly shown in the floor plan)
18.පාත

ඔේ

Mk;
Yes

නැෙ

,y;iy
NO

හැක්ගවන ගද් සෑදීණට භාවිතාකරන ද්රවයය/ ghtpf;fg;glTs;s nghUl;fs; / Materials to be used

(අ) බිත්ි

(ආ)වහල/වහළවල්

(ත) ශගබිම

(m)Rth;fs;;/(a) Walls

(M)$iu/ (b) Roof/s

(,)jsq;fs;/(c) Floors

(ඈ) ඉහල ශගබිම

(ඉ) අත්ිවාරම

(<)Nky;js ghsk;/(d) Upper floor slab/s

(c) mj;jpthuk;/ (e) Foundation

19. පාත සහාන් අවයයතාවන් සහාා ගයාහා
Arrangements made for (Describe)

ඇති වැඩ පිළිගවල (විස්තර කරන්න) /fPo;Fwpg;gplg;gl;ldtw;wpw;fhf Nkw;nfhs;sg;gl;l Vw;ghLfs; (tpghpf;f)

(අ) මුපිට ජලය බැසයාම
Nky;XLk; ePUf;fhd fhdpay; / Surface Water Drainage.

(ආ)කැලිකසළ බැහැර කිරීම
fop fhdpay; ntspNaw;wy;

/ Sewage disposal.

(ත) අපවිත්රජලය බැහැර කිරීම
fopT ePh;ntspNaw;wy;

/ Waste water disposal

(ඈ) ඝණ අපද්රවය බැහැර කිරීම
jpz;kf;fopT ntspNaw;wy; / Solid Waste disposal.
20.

ඉල්ලුම්පත සණග අමුණා ඇති ලියකියවිලි (සැලසුම් කට්ටල ගණන, ලධ තකාෂණ ලිපි, මිලධන්තශදෝරු සැලැසතම ශහෝ අශනකුත් ලියකියවිලි)
tpz;zg;ggbtj;;Jld; ,izf;fg;gl;l Mtzq;fs; ( khjphpg;gl njhFjpfs;> mDruizf;fbjq;fs;>mstpil khjphpg;glq;fs;
Mfpad tw;wpd; vz;zpf;ifapd; tpguq;fis jaT nra;J juTk;.) Documents attached with the application (Please give details
of No. of sets of plans, clearance letters, survey plans or any other documents)
(අ) / (a)/(m)
(ආ) / (b) /(M)
(ත) / (c) /(,)
(ඈ) / (d) /(<)
(ඉ) / (e) /(c)
(ඊ) / (f) /(C)

21.පිහිටි ස්ථානගේ සැලැස්ණ (වීශ තෂ සලකුණු, යාබද ඉඩම්, ප්රශේ මාර්ගය පිළිබද විසතෙර ආදිය තුළත් කර දල සටහන් අඳින්තන.)
jyj;jpd; miktplkhjphpg;glk; (mZFtoptPjpfs;> mUfike;Js;s Mjdq;fs;> tpNrl epyf;Fwpfs; Mfpadtw;Wldhd tpguq;fSld; miktplj;jpd;
cUtiuapid jaT nra;J fPwTk;)/Location plan of the site (Please draw a sketch of the location giving details of access roads, adjoining
properties, special land marks.)
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වාස්තු විහයාඥයායා / සැලසුම් ශිල්ලපියා විසින් සම්පුර්ණ කිරීණ සහාා:
fl;blf;fiyQh;/tiuthshpdhy; epug;gg;gly; Ntz;Lk;/To be filled by the Architect/Draughtsman

(ශයෝජිෙ ශගාඩනැගිලිවල මහල්වල වර්ග ප්රමණශේ එකුව වර්ග ටරටර් 280ට අඩු ශහෝ මායිම් වල බිත්ි ශහෝ ශකාන්තීට් කුළුණු පිහිටා නැි විට)
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනෙ ප්රකාරව පිළිශයළ කර ති සැලසුම් හා ශගාඩනැගිලි ශරගුලාි වලට අනුකුලව ශමම පරිශ්ර හා ශගාඩනැගිලි
සැලසුම් පිළිශයළ කර ති බවට ශමයින්ත සහික කරමි. ෙවද ශයෝජිෙ ශගාඩනැගිල්ශල් සම්ුර්ණ ශගබිම් ප්රමාණයවර්ග ටරටර් 280 ශනාඉ්මන
බව හා බිත්ි කුළුණු /මායීම් වල ශනාපිහිින බව හා අත්ිවාරම් පයිල් ශහෝ පහුරු අත්ිවාරම් ශනාවන බවද සහික කරමි.
efu mgptpUj;jp mjpfhurig (e.m.m.r.UDA) rl;l Vw;ghLfspd; fPo; Md fl;blk; kw;Wk; fl;bl khjphpg;glq;fs; MdJ mjd; Vw;ghLfSf;F ,irthf
cs;snjdTk;>mj;Jld; jw;NghJs;s fl;blj;jpd; khw;wq;fs;. fl;likg;gpd; vg;gFjpapidAk;ghjpahnjdTk;> NkYk; fl; blj;jpd; nkhj;j jsg;gug;G 280 r.kP
,id tpQ;rtpy;iy vdTk;> Rth;fs; my;yJ epuy;fs;MdJ Mjdj;jpd; vy;iyapy; mike;jpUf;ftpy;iy> mj;Jld; eph;khzpg;ghdJ Kisf;Fw;wpaply;
my;yJ njg;g mj;jpthuk; nfhz;ljhf ,y;iy vdTk;.ehd; mj;jhl;r;rpg;gLj;Jfpd;Nwd;.
I certify that I have gone through the building and planning regulations made under the provisions of UDA law and have satisfied that the site and
building plans are in accordance with provisions contained therein and alterations to existing building which does not affect any structural part thereof
and the total floor are of the building is not exceeding 280 square meters. The walls or columns are not situated on the boundary of the property and
the construction does not involve pile or raft foundation.

වාස්තු විහයාඥයායාගේ/ සැලසුම් ශිල්ලපියාගේ අත්සන

දිනය/jpfjp/Date

fl;blf;fiyQh;/tiuthshpd; ifnahg;gk;
Signature of the Architect/ Draughtsman

නම
ngah; / Name

දුරකථමන අංකය
njh.Ng.,y/Tele. No:

විදුත් ලිපිනය
kpd;dQ;ry; tpyhrk;/ E– mail Address

වෘත්ියමය ආයෙනශේ ලියාපදිංචි අංකය

සුදුසුකම්
jifikfs;

njhopYf;Fhpa epWtdj;jpd; gjpT ,yf;fk;
Registered no of the Professional Institute

Qualifications

ජාික හැදුනුම්පත් අංකය
Nj.m.m.,y/ N.I.C. No

ලිපිනය
tpyhrk;/ Postal Address
මුද්රාව
,yhQ;rid/ Seal

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් සාතිකකිරීණසහාා :
jifikg;ngw;w eguhy; rhd;wpjo; ,lg;gly; Ntz;Lk;( fl;blfiyQh;)/To be certified by a Qualified person (Architect) :

(ශයෝජිෙ ශගාඩනැගිලිවල මහල් වල වර්ග ප්රමාණශේ එකුව වර්ග ටරටර් 280 ඉ්මවා තත් නම් ශහෝ මායිම්වල බිත්ි ශහෝ කුළුණු පිහිටා තත්
නම්/gpNuhpf;fg;gl;l 280 r.kP jsg;gug;ig tpQ;Rkplj;J mj;Jld; Rth; my;yJ epuy; vy;iyapd; mikf;fg;gLfpy; / If the proposed building exceeds floor area
of 280 m2 of walls and columns are situated on the boundary)

මා ශ්රී ලංකා වාසතු විදයාඥන්තශේ ආයෙනශේ වරලත් වාසතු විදයාඥයකු ව ශයන්ත ලියාපදිංචිවී ති බව සහික කරමි./,yq;if fl;blfiyQh;fs;
epWtdj;jpy; gjpTnra;ag;gl;l fl;blf;fiyQuhfpa ehd; /I am a Chartered Architect who is a registered in the Sri Lanka Institute of Architects.
මා විින්ත ……………………………………………………………………………දරන සතථමානය සදහා පිළිශයළ කරන ලද සැලසුම් නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිශේ නගර සංවර්ධන සැලැසතශම් සැලසුම් හා ශගාඩනැගිලි ශරගුලාිවලට හා අශනකුත් අදාළ නීි ශරගුලාි හා ශගාඩනැගිලි අව යො
අනුව පිළිශයළ ශකාට ශපෞද්ගලිකව මා විින්තම පරී්ෂාශකාට බලා ඉදිරිපත්කර තිබව ශමයින්ත සහික කරමි. ෙවද මා විින්ත මාශේ අනුදැනුම
තිව ශම් සමග ඉදිරිපත් කර ති ලියකියවිලි කිිව් සාවදය ශලස ඔප්ු වුවශහාත් ඒ පිළිබද වගකීම මා විින්ත බාර ගන්තනා බවටත් ශමයින්ත
ප්රකා කරමි/…………………………………………….................................... .............................,y; mike;Js;s Mjdj;jpyhd fl;blf;fiyf;Fhpa khjphpg;glq;fis
e.m.m.r. ,dJ jpl;lkply; kw;Wk; fl;bl xOq;FtpjpfSf;F ,iaghdnjd;gij ehd; jdpg;gl;lKiwapy; ghPl;rpj;J fz;l wpeJ
; > mj;Jld; NtW cfe;j
rl;lq;fs; Njitg;ghLfSf;F ,zq;f jahhpj;Js;Nsd;. njhpeJ
; nfhz;L ngha;ahd VjhtJ jftiy mspj;jpUg;gpd; ehd; jtwpioj;jw;F nghWg;G ilatd;

MNtd; vd;gjpidAk; ed;F mwpNtd;./ I certify that I have prepared the Architectural Plans for the property at ……………………………………………...........
and I have personally checked and verified that the plan is in accordance with the Planning and Building Regulations of the Urban Development
Authority (U.D.A) and other relevant Laws, Enactment and building requirements. I am fully aware that I shall be liable for and offence if I knowingly
make or produce any information which is false.

අනුකුලො සහිකය ලබාගන්තනා ුරු මා විින්ත අව ය පපශදසත ලබාශදන අෙර, ඉදිකිරීම් කටයුු කරන කාලය ුලදී ලධරුරුවම වැඩබිම
අධී්ෂණය කරන බවට සහික ශවමි./eph;khzpg;G fhyf;fl;lj;jpy;> ehd; xOq;fhf Nkw;ghh;itapl;L mj;Jld; ,iaGr; rhd;wpjo; ngWk;tiu mtrpakhd
mwpTWj;jy;fisAk; ehd; mspg;Ngd; / During the construction period, I will make periodic supervision and provide necessary instructions until the
Certificate of Conformity is obtained.

වරලත් වාස්තුවිහයාඥයායාගේ අත්සන
gl;la fl;blfiyQhpd; ifnahg;gk;

දිනය/jpfjp/Date

Signature of the Chartered Architect

නම
ngah; / Name

දුරකථමන අංකය
njh.Ng.,y/Tele. No:

විදුත් ලිපිනය

kpd;dQ;ry; tpyhrk;/ E– mail Address
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වෘත්ියමය ආයෙනශේ ලියාපදිංචි අංකය

සුදුසුකම්
jifikfs;

njhopYf;Fhpa epWtdj;jpd; gjpT ,yf;fk;
Registered no of the Professional Institute

Qualifications

ජාික හැදුනුම්පත් අංකය
Nj.m.m.,y/ N.I.C. No

ලිපිනය
tpyhrk;/ Postal Address
මුද්රාව
,yhQ;rid/ Seal

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් සාතික කිරීණ සහාා මවුහමයඉංජිගන්රු)

jifikg;ngw;w eguhy; rhd;wpjo; ,lg;gly; Ntz;Lk; fl;likg;G nghwpapayhsh;
To be certified by a Qualified person (Structural Engineer):

(නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශේ නගර සංවර්ධන සැලැසතශම් සැලසුම් හා ශගාඩනැගිලි ශරගුලාි වලට අනුව වුහගෙ සැලසතම සැකීනම සහ
ශයෝජිෙ ශගාඩනැගිල්ශල් සතථමායීොවය හා අවට ශගාඩනැගිලි හා ශද්පල ආර්ෂාව./efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; jpl;lkply; kw;Wk; fl;bl
xOq;Ftpjpfspd; gpufhuk; fl;likg;G tiuGfs;> gpNuhpf;fg;gl;l fl;blj;jpd; cWjpg;ghL kw;Wk; mUfike;j fl;blq;fs; /maypyhd Mjdq;fspd; ghJfhg;G.
/ For structural designs, stability of the proposed building and safety of adjacent buildings/ neighboring properties as per Planning Building Regulations
of Urban Development Authority)

සුදුසුකම් ලත් වුහමය ඉංජිශන්තරුවරයකු වන මා ශ්රීලංකා ඉංජිශන්තරුවරුන්තශේ ආයෙනශේ හා වුහාත්මක ඉංජිශන්තරුවරුන්තශේ සංගමශේ
සාමාජිකයකු ශවමි./ ,yq;if nghwpapayhsh; epWtdk; kw;Wk; fl;likg;G nghwpapayhsh; rq;f mq;fj;jpduhd ehd; xU jifikg;ngw;w fl;likg;G
nghwpapayhsh;. / I am a qualified structural Engineer who is a member of Institute Engineers Sri Lanka and Society of Structural Engineers.
මා විින්ත ………………………………………………………………………………………. දරන සතථමානශේ ශයෝජිෙ ශගාඩනැගිල්ල සදහා වුහමය
සැලසුම් හා සැලසුම් ගණනය කිරීම පිළශයලකර තෙ./………………………………………………………..,y; gpNuhpf;fg;gl;l fl;blj;jpd; fl;likg;G
khjphpg;glq;fs; kw;Wk;

tiuGfzpg;Gf;fs; vd;dhy; jahhpf;fg;gl;lnjd ,j;jhy; mj;jhl;r;rpg;gLj;Jfpd;Nwd; /This is to certify that the structural plans and design calculations for
the proposed building at ………………………………………………….. are prepared by me.

එමලධසා මා ශගාඩනැගිල්ශල් වුහමය සතථමායීොවය ශගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම අෙරුර හා ශගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීශමන්ත පසුව සහික ශවමි.
vdNt >fl;blj;jpd; fl;likg;G cWjpapid eph;khzpg;G NtiyapYk; mjw;Fg; gpd;Gk; ,j; jhy; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;. /Hence, I hereby ensure the structural
stability of the building during and after construction thereby.

අනුකුලො සහිකය ලබාගන්තනා ශේ අසල්වැි ශගාඩනැගිලි වුහ හා ශද්පලවලට හාලධ වල්වාගැනීම සදහා මා විින්ත අව ය පපශදසත ලබා
ශදන අෙර , ඉදිකිරීම් කටයුු කරන කාලය ුලදී ලධරුරුවම වැඩබිම අධී්ෂණය කරන බවට සහික ශවමි./ eph;khzpg;G fhyf;fl;lj;jpy; ehd;
xOq;fhf Nkw;ghh;itapl;L> mUfike;j fl;likg;Gfs; kw;Wk; mayth;fspd; Mjdq;fSf;F Nrjk; tuhjtifapy; fhg;ghw;Wtjw;F mtrpakhd

Kd;ndr;rhpf;ifapid eltbf;iffisAk; ,iaGrhd;wpjo; ngWtiuapYk; Nkw;nfhs;Ntd;. / During the construction period, I will make periodic
supervision and provide necessary to protect ant damages to adjacent structures and neighboring properties until the Certificate of Conformity is
obtained.

සුදුසුකම්ලත් වුහමය ඉංජිගන්රුවරයාගේ අත්සන

දිනය/jpfjpp/Date

jifikg;ngw;w fl;likg;G nghwpapaysh;
Signature of the Chartered Structural Engineer

නම
ngah; / Name

දුරකථමන අංකය
njh.Ng.,y/Tele. No:

විදුත් ලිපිනය

kpd;dQ;ry; tpyhrk;/ E– mail Address

වෘත්ියමය ආයෙනශේ ලියාපදිංචි අංකය

සුදුසුකම්
jifikfs;

njhopYf;Fhpa epWtdj;jpd; gjpT ,yf;fk;
Registered no of the Professional Institute

Qualifications

ජාික හැදුනුම්පත් අංකය
Nj.m.m.,y/ N.I.C. No

ලිපිනය
tpyhrk;/ Postal Address
මුද්රාව
Seal

,yhQ;rid
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