නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය / efu mgptpUj;jp mjpfhurig / URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY
ඉඩමක අතුරු බෙදීම / ඒකාෙද්ධ කිරීම සදහා අයදුම්පත්රය/ fhzp cg-gphptpLif /
xUq;fpizj;jYf;fhd tpz;zg;gg; gbtk; /Application for Sub-Division / Amalgamation of Land
1982 අංක 04 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සංශ ෝධන පනශෙහි 9 ඒ වගන්තිශයහි සදහන්ත පරිදි ඉඩමක අතුරු ශෙදීම / ඒකාෙද්ධ කිරීම සම්ෙන්තධ
සංවර්ධන කටයුත්ෙක ශයදීමට අවසර පත්රය් ලොගැනීශම් අයදුම්පත්රය./ 1982 k; Mz;bd; 04k; ,yf;f efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; gphpT 9 (m)
,d; tpNrl rl;lj;jpd; fPo; fhzp cg-gphptpLif my;yJ xUq;fpizj;jYld; njhlHGila mDkjpapid ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf
tpz;zg;gpf;fpd;w tpz;zg;g gbtkhFk; /Application for obtaining a development permit for land subdivision or amalgamation related
development activity as specified under the Section 9 (a) of Urban Development Authority Amendment Act No. 04 of 1982

කාර්යාලයීය ප්රබයජනනය සදහා පමි / mYtyf ghtidf;F khj;jpuk; /FOR OFFICE USE ONLY
ශයාමු අංකය

ලැබුණු දිනය

Nkw;Nfhs; ,y:/Ref. No

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

පළාත් පාලන ආයෙනශේ නම
cs;@ujpfhurigapd; ngaH /Local Authority Name
ග්රාම ලධලධාරී වසම
fp.Nr.gp. ,dJ ngah;

සැලසුම් ගණන

/GND Name

khjphpg;glq;fspd; vz;zpf;if

ශපරසැරි ගාසතතුව රු.

/Number of Plans

වැට් ෙද්ද රු.

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

ng.Nr.t. &gha;/ VAT Rs.

Rs.

අදාළ ලියකියවිලි පරී්ෂා කර ෙලා සැලසුම් පිටපත් 03 සහිෙව අයදුම්පෙ ොරගිමි.
khjphp glj;jpd; %d;W gpujpfSld; tpz;zg;gg;gbtj;jpid ngw;Wf;nfhz;Nld; /Checked and Received the application with 03 copies of the plans.

නම

පරි්ෂා කශළත
rhpghh;j;jth; / Checked by

ngaH

අත්සන

/Name

ifnahg;gk;

කුවිොන්ති අංකය
gw;Wr;rPl;L ,y

/ Signature

ශගවන ලද දිනය

/Receipt No

මුදල් ලිපිකරුශේ අත්සන

nrYj;jg;gl;l jpfjp

/ Paid on

/ Signature of Cash Billing Clerk /gzr;rPl;L vOJeh; ifnahg;gk;

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 ොරදිය යුතු 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 jaTnra;J thrpf;fTk;. tpz;zg;gg;gbtkhdJ mr;RU vOj;jpy; epug;gg;gl;L>
chpikahsh;fs; kw;Wk; jifikAs;sth;fspdhy; ifnahg;gk; ,lg;gly; Ntz;Lk;. cfe;j $l;bDs; rhpaply; my;yJ epug;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gg;gbtkhdJ
fpukkhf g+h;j;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;> g+h;j;jp nra;ag;glhJ rkh;g;gpf;fg;gl;l Mtzq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
Before filling 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. බයජජිත සංවර්ධන කටයුත්ත පිළිෙද සංක්ෂිප්ත විස්තරය
gpNuhpf;fg;gl;l mgptpUj;jpapd; RUf;fk; / SUMMARY OF PROPOSED DEVELOPMENT

සංවර්ධන අයදුම්පෙ ඉදිරිපත් කරනුශේ/ tpz;zg;gpf;Fk; mgptpUj;jpapd; Nehf;fk;/ Development Purpose Applying For
වට මැනුම් සැලසුම් සදහා

පධෘෙය් සඳහා

අතුරු ශෙදීම් සදහා

ඒකාෙද්ධ කිරීම් සදහා

Rw;wsT jpl;lk;/Perimeter Plan

gphpj;njLj;jy; /Extraction

cggphptpLif/Subdivision

xd;wpizj;jy;/Amalgamation

ශයෝජිෙ සංවර්ධනය කරන සතථමානශේ ශපර අනුමෙ සැලසුම් අංකය. (අදාළශේ නම්පමණි)
mgptpUj;jpf;fhf gpNuhpf;fg;gl;l jyj;jpd; Kd;ida mq;fPfhpf;fg;gl;l khjphpg;glj;jpd; ,yf;fj;jpid jaTnra;J Fwpg;gpLf.
Please fill the previously approved plan No. of proposed site for development (If relevant)

වරිපනම් අංකය

පාශර් නම

thp kjpg;gPl;L ,y: /Assessment No.

tPjpapd; ngaH /Road Name

පළාත් පාලන ආයෙනශේ නම

ග්රාම ලධලධාරී වසම

cs;@h; mjpfhurigapd; ngaH /Local Authority Name

/

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

සංවර්ධනය කරන සතථමානශේ ලිපිනය

gpNuhpf;fg;gl;l mgptpUj;jpj; jyj;jpd; tpyhrk;
Address of the proposed site for development

වරිපනම් ෙදු ශගවා ති සහිකය තමිණිය යුතුය
kjpg;gPl;L mDruiz ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;
The Rate Clearance shall be attached

ලදුපත් අංකය

ශගවූ දිනය

gw;Wr;rPl;L ,y /Receipt No

nrYj;jpa jpfjp /Date Paid

ශයෝජිෙ භාවිෙයන්ත / gpNuhpf;fg;gl;l ghtid/ Proposed use
ශන්තවාික
tjptplk;
Residential

ිල්ලර ශවළදාම
rpy;yiwth;j;jfk;

Retail Commercial

කර්මාන්තෙ හා වැඩශපාළ

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

ගුදම්

රජශේ කාර්යාල
mur mYtyfk;
Gov. Offices

gz;lfrh iyfs;
Warehouses

ශවනත් කාර්යාල

NtW mYtyfq;fs;;
Other Offices

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

02. අයදුම්කරු/ වන්බේ විස්තර/tpz;zg;gjhuh;/ tpz;zg;gjhhpfspd; jfty;fs;/ Applicant/s Information
අයදුම්කරු/වන්තශේ නම/ නම්
1.
ුජය/ මහත්මා/ මහත්මිය/ ශමනවිය
chpikahshpd; ngaH / ngaHfs; / tz. /
2.
jpU/ jpUkjp/ nry;tp
Name of the Owner/Owners
Rev./Mr./Mrs./Miss.

3.

අයදුම්කරු 01/tpz;zg;gjhuh; 01
Applicant 01

අයදුම්කරු 02/tpz;zg;gjhuh; 02
Applicant 02

අයදුම්කරු 03/tpz;zg;gjhuh; 03
Applicant 03

ජා. හැ.පත් අංක
Nj.m.m.,y/s;
N. I. C. No./s

දුරකථමන අංක/ය
njhiyNgrp ,y
Tel. No. /s.

ෆැ්සත අංකය
njhiy efy; ,y
Fax No.

විදුත් ෙැපෑල
kpd;dQ;ry;
E-mail

ලිපිනය

jghy;
tpyhrk;(fbj
njhlHGfSf;F)
Postal Address
(for correspondence)

අයදුම්කරුබේ/වන්බේ ප්රකායය/ tpz;zg;gjhuhpd; gpufldk; /Declaration of the Applicant/s
ශම් සමග අමුණා ති මා/ අප විින්ත අයදුම්කරු ශලස අත්සන්ත කරන ලද සැලසුම් පත් හා අශනකුත් අදාල ලිපි ශල්ඛන නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිශේ අනුමැිය සදහා මම / අප ඉදිරිපත්කරමි./ කරමු.
මා/ අප විින්ත ශම් සමග ඉදිරිපත් කරන ලද ශොරතුරු සෙයය හා ලධවැරදි ෙවට මම/ අපි සහික කරමි/ කරමු. යම් විධියකින්ත එම සපයා ති
ශොරතුරු අසෙයය ෙවට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින්ත ෙහවුරු කරගෙශහාත්, ශමම අයදුම්පෙට අදාළව ලධකුත් කළ සංවර්ධන ෙලපත්රය
අවලංගු කළ හැකි ෙව මා දලධමි.
vd;dhy;/vq;fshy; ifnahg;gkplg;gl;L ,j;Jld; ,izf;fg;gl;l khjphpg;glq;fs;> tiuTfs; kw;Wk; tpguf;$Wfis efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; vOj;J%y
mq;fPfhuj;jpw;fhf tpz;zg;gjhhpahd ehd;/ehq;fs; rkh;g;gpf;fpd;Nwd;/Nwhk;. ,j;Jld; vd;dhy;/vq;fshy; mspf;fg;gl;l jfty;fs; cz;ikahdJk;
rhpahdJnkd ehd;/ehq;fs; mj;jhl;rpg;gLj;Jfpd;Nwd;/Nwhk;. vd;dhy;/vq;fshy; mspf;fg;gl;l VjhtJ jfty;> efu mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; jtwhdJ vd
fz;lwpag;gl;lhy;> mgptpUj;jpf;fhf toq;fg;gl;l mDkjpg;gj;jpukhdJ fistplg;gLk; ehd;/ehq;fs; mwpNtd;/Nthk;.
I/We as the applicant hereby apply for the approval in writing from the Urban Development Authority, of the plans, drawings and specifications hereto
annexed & signed by me/us.
I/We certify that the information furnished herein by me/us is true and accurate. 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.

අයදුම්කරු/ අයදුම්කරුවන්තශේ
අත්සන

1.

2.

3.

දිනය/jpfjp / Date

1.

2.

3.

tpz;zg;gjhuh;/ tpz;zg;gjhuh;fspd;
ifnahg;gk; Signature of Applicant/ s

අයදුම්කරු සංවර්ධනය කිරීමට ෙලාශපාශරාත්තුවන ඉඩශම් හිමිකරුද ?

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

ඔේ

Mk;
Yes

03. අයදුම්කරු ඉඩම් හිමිකරු බනාබේ නම් අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සම්ෙන්ධව ඉඩම් හිමිකරුබේ එකඟතාවය
tpz;zg;gjhuUf;F fhzp chpj;jhfhtplj;J> fhzp chpj;jhsUldhd xg;ge;jk;
IF THE APPLICANT IS NOT THE OWNER OF THE LAND, AGREEMENT OF LAND OWNER

ඉඩම් හිමිකරු/වන්බේ විස්තර /fhzp chpikahsH/ chpikahsHfspd; tpguk;/ LAND OWNER/S INFORMATION
ඉඩම් හිමිකරු/වන්තශේ නම/ නම්
ුජය/ මහත්මා/ මහත්මිය/ ශමනවිය
fhzp chpikahshpd; /
chpikahsHfspd; ngaH / tz. /
jpU/jpUkjp/nry;tp Name of the Land
Owner/Owners
Rev./Mr./Mrs./Miss.

1.
2.

3.
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නැෙ

,y;iy
No

හිමිකරු 01/chpikahsH 01/ Owner 01

හිමිකරු 02/ chpikahsH 01/ Owner 02

හිමිකරු 03/ chpikahsH 01/ Owner 03

ජා. හැපත්අංකය
Nj.m.m.,y
N. I. C. No./s
njhiyNgrp ,y
Tel. No. /s.

ෆැ්සත අංකය
njhiy efy; ,y
Fax No.

විදුත් ෙැපෑල
kpd;dQ;ry;
E-mail

ලිපිනය

jghy; tpyhrk;
;(fbj
njhlHGfSf;F)

Postal Address
(for correspondence)

ඉඩම් හිමිකරුබේ ප්රකායය /fhzp chpikahshpd; gpufldk;/Declaration of the Owner of the Land
ඉහෙ නම සදහන්ත අයදුම්කරු විින්ත ශමම අයදුම්පෙ මාශේ/ අපශේ අනුදැනුම තිව ඉදිරිපත් කරන ලද ෙවත්, අයදුම්කරු ශලස ඉහෙ නම සදහන්ත
ෙැනැත්ො/ ෙැනැත්ෙන්තට මා ශවනුශවන්ත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින්ත සංවර්ධන අවසර පත්රය් ලො ගැනීමට ශමයින්ත අවසරය ලො
ශදමි/මු.
fhzpapd; chpikahsh; / chpikahsh;fs; Mfpa ehd; / ehq;fs; gpufldg;gLj;JtjhtJ> ,t;tpz;zg;gg;gbtkhdJ> vdJ/vq;fsJ rk;kjj;Jld; mDg;gp
itf;fg;gl;lJ. vdJ /vq;fs; rhh;ghf mgptpUj;jp mDkjpg;gj;jpuj;ij efu mgptpUj;jp mjpfhurigaplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;s> Nkw;Fwpg;gpl;l tpz;zg;gjhuh; /
jhuh;fSf;F ,j;jhy; mjpfhuk; toq;Ffpd;Nwd; /Nwhk;.
I/We as the owner/s of the land hereby declare that this application was forwarded with my/our consent, and hereby grant authority for above
mentioned Applicant/s to act on my behalf to obtain a development permit from Urban Development Authority.

හිමිකරු/ හිමිකරුවන්තශේ අත්සන
tpz;zg;gjhhp / tpz;zg;gjhhpfspd;
ifnahg;gk;
Signature of Applicant/ s

දිනය/jpfjp / Date

1.

2.

3.

1.

2.

3.

04. අතුරු බෙදීම /ඒකාෙද්ධ කිරීම පිළිෙඳ බතාරතුරු /fhzp cg-gphptpLif / xd;wpizj;jy; njhlHghd tpguq;fs;
DETAILS OF SUB DIVISION/AMALGAMATION

(1: 1000 පරිමාණයට ශනාඅඩු පරිමාණයට අදින ලද මිලධන්තශදෝරු සැලැසතම් ඉදිරිපත් කළයුතුය)/ (1: 1000 msTj;jpl;lj;jpw;F Fiwahj
epymsitg;glk; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;)/ (A survey plan should be attached, drawn not less than 1:1000 scale)
(අ) මිලධන්තශදෝරු සැලැසතශම් අංකය
(ආ) මිනුම් කටයුතු කරන ලද දිනය
(M) mstplg;gl;l jpfjp/(b) Date of Surveyed
(m) epymsitg;gl ,y/ (a) Survey plan No.
(ත) අවසරලත් මිලධන්තශදෝරු ෙැනශේ/ ෙලමිිකරුශේ නම/ලියාපදිංචි අංකය
(,) cj;juTngw;w epymsitahsh; / kl;lkhf;Fehpd; gjpT ,y:/(c) Name/ Reg.No. of the Licensed Surveyor/ Leveler
නම/ngaH/ Name
ලියාපදිංචි අංකය/ gjpT ,y / Reg.No.
(ඉ)මුළු කැෙලි ගණන
(<) fhzpj;Jz;Lfspd; vz;zpf;if
(d) Total No. of lots

(ඊ) ඉඩශම් මුළු ප්රමාණය

(c) fhzpapd; nkhj;j gug;G
(e) Total land extent

අ්කර/
Acres/Vf;fh;fs;

(ප) කැෙලි පිළිෙද පපශල්ඛණය් සපයා ිශේද?
(C) fhzpj;Jz;Lfspd; ml;ltiz toq;fg;gl;Ls;sjh? /(f) Is schedule of lots submitted?

රූඩ්/ Rood/Whl;

පර්චසත/
Perches/Ngh;r;

ඔේ

නැෙ

(ඌ) දැනට ති ියලු ශගාඩනැගිලි, කඩා දැමීමට ලධයමිෙ ශගාඩනැගිලි, මායිම් ොප්ෙ, වැටවල්
ොධක කණු,ර්ිෙ, අධිෙල විදුලි රැහැන්ත හා ශවනත් විසතෙර සැලැසතශම් ශපන්තනුම් කර ිශේද ?
(v) fhzpapy; mike;J fhzg;gLfpd;w / cilf;fg;gLfpd;w fl;blq;fs;, vy;iyr;Rth;fs;> Ntypfs; kw;Wk; Vida

ඔේ

නැෙ

(එ) ශභෞික මායිම් මිලධන්තශදෝරු සැලැසතම සමඟ සැසශද්ද?
(V) fhzpapd; ngsjPf vy;iyfs; Kd;ida khjphpg;glj;Jld; ,ire;J fhzg;gLfpd;wjh? (mjd; gpujpapid

ඔේ

නැෙ

tpguq;fs; epy msitg;glj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;sjh?
(g) Are all the existing/ Demolishing buildings, Boundary walls, fences and other details shown in the plan?

jaTnra;J ,izf;fTk;)
(h) Are the physical boundaries shown tally with the previous plan? (please attach a copy of the same)

(ඒ) පිළිතුරු “නැෙ” නම් ශහතතුව / ශහතතු/
(I) “,y;iy” vdpd; fhuzk;/ fhuzq;fs;
(k) If “no” the reason/s
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Mk;
Yes

Mk;
Yes

Mk;
Yes

,y;iy
No

,y;iy
No

,y;iy
No

05. දැනට ඇති බගාඩනැගිලි වලට බයජජිත අතුරු බෙදීබමන් ඇති ෙලපෑම්/ gpNuhpf;fg;gl;l cg-gphptpLifahy; jw;NghJs;s

fl;blq;fSf;fhd tpisTfs;/ EFFECTS OF PROPOSED SUBDIVISION/ TO THE EXISTING BUILDINGS
නව අතුරු ශෙදීම් මඟින්ත පහෙ සඳහන්ත කරුණ අඩු කරයිද ?
gpNuhpf;fg;gl;l fhzp cg-gphptpLif / xd;wpizg;G gpd;tUk; trjpfspy; FiwghL Vw;gLj;Jkh?
Will the proposed subdivision/amalgamation reduce the given factors?
ශවනත් කරුණු/ Vida tpguq;fs;/ Other Details

(අ) විවෘෙ ඉඩකඩ
(m) jpwe;j ntsp

ඔේ

නැෙ

(ආ) පිටුපස ඉඩකඩ
(M) gpd;Gw ntsp

ඔේ

නැෙ

(ත) පැි ඉඩකඩ
(,) gf;f ,ilntsp

ඔේ

නැෙ

(ඈ) ඉදිරිපස ඉඩකඩ
( <) Kd;Gwntsp

ඔේ

නැෙ

(ඉ) හිරුඑළිය හා වාොශ්රය
(c) xsp kw;Wk; fhw;Nwhl;lk;

ඔේ

නැෙ

(ඊ) වාහන නැවැත්ීශම් ඉඩකඩ
( C) thfd jhpg;gplg; gFjp

ඔේ

නැෙ

(ප) සනීපාර්ෂක පහසුකම්
(v) Rfhjhu trjpfs;

ඔේ

නැෙ

(ඌ) ශවනත් (විසතෙර කරන්තන.)
(V) Vdait(Fwpg;gpLf)

ඔේ

නැෙ

Mk;
Yes

(a) Open space

,y;iy
No

Mk;
Yes

(b) Rear space

,y;iy
No

Mk;
Yes

(c) Side space

,y;iy
No

Mk;
Yes

(d) Front Space

(e) Light & Ventilation

(f) Parking area

(g) Sanitary facilities

(h) Other (Specify)

,y;iy
No

Mk;
Yes

,y;iy
No

Mk;
Yes

,y;iy
No

Mk;
Yes

,y;iy
No

Mk;
Yes

,y;iy
No

06. ප්රබේය මාර්ග වල විස්තර/ mZFtPjpfs; njhlHghd tpguq;fs;/ DETAILS OF ACCESS ROADS

(අ) සම්ෙන්තධ වන ීථි වල විසතෙර
(m) mz;ba tPjpfspd; tpguq;fs;

(a) Ownership of the abutting streets

(ආ) ප්රශේ මාර්ගශේ විසතෙර
(M) mZFtPjpapd; tpguk;
(b) Details of access road

(ii) ීථිශයහි පළල
(ii) tPjpapd; mfyk;
(ii) Width of the Street
ීථි/ ශගාඩනැගිලි
ශර්ඛාව් ිශේනම්

tPjpf;NfhL ,Ug;gpd;
If street/ building line
exists

මා.සං.අ.

ප.මා.සං. අ.

tP.m.m.r
R.D.A

kh.tP.m.m.r.
P.R.D.A

පළාත් පාලන ආයෙනය

ශපෞද්ගලික

cs;@uhl;rp mjpfhurig
Local Authority

jdpahH
Private

(i) ීථිශයහි නම
(i) tPjpapd; ngaH
(i) Name of the Street
මීටර්/අඩි/
kP/ mb/
m./ft.

(i) ීථි/ ශගාඩනැගිලි ශර්ඛාශේ සතවභාවය
(i) tPjpf;Nfhl;bd; jd;ik
(i) Nature of the street/ building line
(ii) ීථි/ ශගාඩනැගිලි ශර්ඛාශේ පළල
(ii) tPjpf;Nfhl;bd; mfyk;
(ii) Width of the street/ building line

ඔේ

(iii) කිියම් ීථි/ ශගාඩනැගිලි
ශර්ඛාව් ිශේද?
(iii) VjhtJ tPjpf;NfhL cs;sjh?

නැෙ

Mk;
Yes

,y;iy
No

(iii) Is there any street/ building line exists?

ොවකාලික

jw;fhypfkhd
Provisional

අනුමෙ

ශයෝජිෙ

epue;ju
Sanctioned

cj;Njrpf;fg;gl;l
Proposed

මීටර්/අඩි/kPl;lH/ mb/ m.ft.

(iii) ීථි/ශගාඩනැගිලි ශර්ඛාව තුළ පිහිටි ඉඩම, ශවනම ශකාටස් ශලස ශපන්තවා තත්ශත්ද?
(iii) fhzpapd; vy;iyf;Fs; fl;blNfhL cs;sjhapd; mJ jdpahd Jz;lhf fhl;lg;gl;Ls;sjh?
(iii) Is the land area in street/ building line marked as a separate lot?
(ත) ශපෞද්ගලික ප්රශේ මාර්ගය් නම්
(,) jdpahH ghij vdpd;
(c) if Private Access
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ඔේ

Mk;
Yes

නැෙ

,y;iy
No

(i) ශපෞද්ගලික ප්රශේ මාර්ගය අයත් කාණ්ඩය
(i) jdpahH mZFtopapd; tif
(i) Type of private access

(ii) ප්රශේ ීථිශේ නම
(ii) njUtpd; ngaH
(ii) Street Name
(ii) එය ශවනත් ීථි ශර්ඛාවකට ෙලපා තිද?
(ii) VNjDk; njUf;Nfhl;bdhy; ghjpf;Fkh?
(ii) Is it affected by any Street line?
(iii) ීථිශේ පළල
(iii) njUtpd; mfyk;
(iii) Street width
(iv) ීථිශේ දිග
(iv) njUtpd; ePsk;
(iv) Street length
(v) ශරගුලාි අනුව හැරීශම් රවුම් සපයා තිද?
(v) xOq;Ftpjpf;F mikthf jpUg;Gtl;lk;
toq;fg;gl;Ls;sjh?

(v) Is a turning circle provided as per Regulation
(vi) ශපෞද්ගලික ීථිශයන්ත දැනට ශසතවා ලෙන ඉඩම්
කැෙලි ගණන
(vi) jdpahH njUit gad;gLj;Jk; fhzpj;Jz;Lfspd;

දැනට අනුමෙ
ශපෞද්ගලික ීථිය්
Vw;fdNt
mDkjpf;fg;gl;l
jdpahH tPjp
Already approved
private street

අනුමෙ ශපෞද්ගලික
ීථියට ශයෝජිෙ
සංශ ෝධන සහිෙව

(මීටර්/අඩි)
kPl;lH/mb/
(m/ft)

නැෙ

Mk;
Yes

gpNuhpf;fg;gl;l jdpahh;
tPjp
Proposed Private
Street

mq;fPfhpf;fg;gl;l
jdpahh; tPjp
Approved private
street with
amendments

(මීටර්/අඩි)
kPl;lH/mb/
(m/ft)

ඔේ

ශයෝජිෙ ශපෞද්ගලික
ීථිය්

,y;iy
No

ඔේ

(මීටර්/අඩි)
kPl;lH/mb/
(m/ft)

(මීටර්/අඩි)
kPl;lH/mb/
(m/ft)

(මීටර්/අඩි)
kPl;lH/mb/
(m/ft)

(මීටර්/අඩි)
kPl;lH/mb/
(m/ft)

ඔේ

නැෙ

Mk
;Yes

Mk
;Yes

,y;iy
No

නැෙ

,y;iy
No

vz;zpf;if

(vi) Number of lots already served by the private Street
(vii) ශපෞද්ගලික ීථිශයන්ත ශසතවා ගැනීමට ශයෝජිෙ
ඉඩම් කැෙලි ගණන
(vii) jdpahh; njUtpDhlhf mZFtopapidg; ngw
gpNuhpf;fg;gl;l fhzpj;Jz;Lfspd; nkhj;j
vz;zpf;if

(vii) Number of lots proposed to obtain access from
private street

(vii) ශපෞද්ගලික ීථිශයන්ත ශසතවා ලෙන මුළු ඉඩම්
කැෙලි ගණන
(vii) jdpahH njUtpDhlhf mZFtopapidg; ngw
gpNuhpf;fg;gl;l fhzpj;Jz;Lfspd; nkhj;j
vz;zpf;if

(vii) Total number of lots proposed to obtain access
from private street

07. වැසි නලය ෙැස යාබම් කාණු පිළිෙද විස්තර/ kioePH tbfhdpay; njhlHghd tpguq;fs;/ DETAILS OF STORM WATER DRAINAGE
(අ) සංවර්ධනය කිරීමට ඉඩම තුල ශහෝ මායිමක පළාත් පාලන ආයෙනයට අයත් ශහෝ ශපෞද්ගලික කාණුව්
ිශේද?
(m) cj;Njrpf;fg;gl;l ,lj;jpNyh my;yJ vy;iyapNyh cs;@uhl;rp mjpfhurigapd; my;yJ jdpahupd; tbfhy; cs;sjh?
(a)
there
localසැලැසත
authority
private
(ආ)Isඔේ
නම්a public,
එය මිනුම්
ශම්owned
ද්වා or
ිශේද
? drain with in or boundary of proposed site for development?
(M) Mk; vdpd; epymsit khjphpg;glj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;sjh?

ඔේ

නැෙ

ඔේ

නැෙ

(a)IfNature
streets
abutting
(b)
YES, isofit the
shown
in the
survey plan?

Mk;
Yes

(ත) වැි ජලය ෙැස යාම සදහා අව ය කටයුතු කර ිශේද?
(,) kioePH tope;NjhlYf;fhd VNjDk; Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sjh?

ඔේ

නැෙ

Mk;
Yes

Mk;
Yes

(c) Is there any arrangement made for storm water disposal?

(ඈ) ඉහෙ (ත) සදහා පිළිතුර නැෙ නම් ඒ සදහා ශහතතු කවශර්ද?
(<) gjpy; (,) ,w;F ,y;iy vdpd; jaTnra;J fhuzj;ij Fwpg;gplTk;?
(d) If the answer for above (c) is NO, Please give reasons?

08. බවනත් රක්ෂිතයන් පිළිෙඳ විස්තර / Vida xJf;fPLfspd; tpguq;fs;/ DETAILS OF OTHER RESERVATIONS
(අ) කාණු / තළ / ගඟ / වැව සඳහා ර්ිෙ
(m) tbfhy; / fhy;tha; / ejp/ thtp xJf;fPL

ඔේ

(ආ) මාර්ග ර්ිෙය
(M) tPjp xJf;fPL

ඔේ

(a) Drain/Canal /River / Lake Reservation

(b) Road Reservation

Mk;
Yes
Mk;
Yes
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නැෙ

අදාල ශනාශේ

නැෙ

අදාල ශනාශේ

,y;iy
NO
,y;iy
NO

nghUj;jkpy;iy
Not Applicable
nghUj;jkpy;iy
Not Applicable

,y;iy
No
,y;iy
No
,y;iy
No

(ත) දුම්රිය මාර්ග ර්ිෙය
(,) Gifapuj xJf;fPL

ඔේ

(ඈ) ශවරළ ර්ිෙය
(<)flNyhu xJf;fPL

ඔේ

(ඉ) ගිලධ කශපාළු
(c) jP ghJfhg;G xJf;fPL

ඔේ

(ඊ) ආරු්කු මාර්ග
(C)%ba ePz;l thpir eilghij , tise;j kz;lgrhiy

ඔේ

(එ)අධිෙලැි විදුලි රැහැන්ත ර්ිෙය
(v)caH mOj;j kpd;rhuf; fk;gpfSf;fhd xJf;fPL

ඔේ

(c) Railway Reservation

(d) Coastal Reservation

(e) Fire Gap

(f) Arcade Line

(g) High-tension Electricity Line Reservation

Mk;
Yes
Mk;
Yes
Mk;
Yes
Mk;
Yes
Mk;
Yes

නැෙ

අදාල ශනාශේ

නැෙ

අදාල ශනාශේ

නැෙ

අදාල ශනාශේ

නැෙ

අදාල ශනාශේ

නැෙ

අදාල ශනාශේ

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

nghUj;jkpy;iy
Not Applicable
nghUj;jkpy;iy
Not Applicable
nghUj;jkpy;iy
Not Applicable
nghUj;jkpy;iy
Not Applicable
nghUj;jkpy;iy
Not Applicable

(ඒ) ශවනත් (විසතෙර කරන්තන.)
(V)Vidait(Fwpg;gpLf)
(h) Other (Specify)

09. ඉඩම හරහා ඇති බස්වා මාර්ග පිළිෙඳ විස්තර / fhzpapid CLUtpr;nry;Yk; Nrit toq;fy; Foha;fspd; tpguk; DETAILS OF
THE SERVICE LINES PASSES THROUGH THE LAND

(අ) පහෙ සදහන්ත ශසතවා මාර්ග කිිව් ඉඩම හරහා පිහිටා තිද?
(m) VNjDk; Nrit toq;fy; ghijfs; ClWj;Jr; nry;fpd;wdth?
(a) Is any of the Service Lines passes through the land?
(i) ජල නල
(i) ePHf;Foha;
(i) Water Line

ඔේ

නැෙ

අදාල ශනාශේ

(ii) මළ නාලිකා
(ii) fopfhdpay;
(ii) Sewerage line

ඔේ

නැෙ

අදාල ශනාශේ

Mk;
Yes

Mk;
Yes

,y;iy
No

,y;iy
No

nghUj;jkpy;iy
Not Applicable

nghUj;jkpy;iy
Not Applicable

(iii) වැි ජලය ෙැසයාශම් කාණු
ඔේ
නැෙ
අදාල ශනාශේ
Mk;
,y;iy
nghUj;jkpy;iy
(iii) kioePH tope;NjhLk; fhd;
Yes
No
Not Applicable
(iii) Storm Water Line
(iv) විදුලිය
ඔේ
නැෙ
අදාල ශනාශේ
Mk;
,y;iy
nghUj;jkpy;iy
(iv) kpd;rhu fk;gp
Yes
No
Not Applicable
(iv) Electricity line
(v) දුරකථමන
අදාල ශනාශේ
ඔේ
නැෙ
nghUj;jkpy;iy
Mk;
,y;iy
(v) njhiyNgrp fk;gp
Not Applicable
Yes
No
(v) Telephone line
(vi) ශවනත් ( විසතෙර කරන්තන. )
(vi) Vidait (Fwpg;gpLf)
(vi) Other (Specify)
10. පිහිටි ස්ථානබේ සැලැස්ම (ීශ තෂ සලකුණු, යාෙද ඉඩම්, ප්රශේ මාර්ගය පිළිෙද විසතෙර ආදිය තතුළත් කර දල සටහන්ත අදින්තන)/ jyj;jpd; khjphpg;glj;jpd;
mikT (tpNrl fhzp FwpaPLfs;> mUfike;j Mjdq;fs;> mZFtopfs; Mfpadtw;wpd; tpguq;fis mspj;J xU cUtiuapid jaTnra;J fPwTk;.)

LOCATION PLAN OF THE SITE (Please draw a sketch of the location giving details of special land marks, adjoining properties, access roads and
etc.)
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11. සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් සහතික කිරීම සදහා (ෙලයලත් මිනින්බදජරුතැන):
jifik ngw;w xUtuhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk; (gjpTnra;ag;gl;l epy msitahsH)
To be certified by a Qualified person (Licensed Surveyor)

............................. දින සහ අංක................................. දරණ මිනුම් සැලැසතම මා විින්ත පිළිශයළ කරන ලද ෙවත්, එම සැලසුම නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිශේ අනුශෙදුම් ශරගුලාි සහ අදාළ ශවනත් නීි හා පනත් වලට අනුකුල ෙව සහික කරමි.
…………..….jpfjpaplg;gl;l epymsit khjphpg;gl ,y: ……….,id> efu mgptpUj;jp mjpfhurigapdJ xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; NtW cfe;j rl;lq;fs; mj;Jld;
nra;rl;lq;fSf;F ,izthf cg-gphptpLifapid ehd; jahhpj;Js;Nsd; vd mj;jhl;rpg;gLj;Jfpd;Nwd;.
I certify that I have prepared the Survey Plan No. .................................. Dated ........................... and plans is in accordance with subdivision
regulations as per Urban Development Authority and other relevant Laws & Enactments.

ෙලයලත් මිනින්බදජරුතැනබේ අත්සන

දිනය

gjpT nra;ag;gl;l cj;juTngw;w epy msitahshpd;
ifnahg;gk;
Signature of the Licensed Surveyor.

jpfjp /Date

නම
ngaH/ Name

දුරකථමන අංකය

විදුත් ලිපිනය

njhiyNgrp ,y

kpd;dQ;ry;
E- mail Address

Tele. No:

වෘත්ියමය ආයෙනශේ ලියාපදිංචි අංකය
njhopYf;Fhpa epWtdj;jpd; gjpT ngw;w ,y
Registered No. of the Professional Institute

ලිපිනය

jghy; tpyhrk;
Postal Address

මුද්රාව

,yhQ;rid
Seal

12. සුදුසුකම්ලත් ලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පී විසින් සහතික කිරීම සදහා
jifik ngw;w efu jpl;lkplyhsuhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;
To be certified by a Qualified Town Planner

සුදුසුකම් ලත් නගර ලධර්මාණ ශිල්ීයකු වන මම ශ්රී ලංකා නගර ලධර්මාණ ශිල්ීන්තශේ ආයෙනශේ සාමාජිකයකු ශවමි. ehd; xU jifikngw;w efu
jpl;lkplyhsuhNtd;.mj;Jld; ehd; ,yq;if efu jp;llkplyhsh; epWtdj;jpd; mq;fj;jhsuhNtd;. /I am a Qualified Town Planner, who is a member of
Institute of Town Planners Sri Lanka.

............................. දින සහ අංක................................. දරණ අනුශෙදුම් සැලැසතම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශේ අනුශෙදුම් ශරගුලාි වලට
අනුකුල ෙව සහික කරමි.
…………...jpfjpaplg;gl;L jahhpf;fg;gl;l mstpil khjphpg;gl ,y:…...........efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; cg-gphptpLif xOq;FtpjpfSf;F ,izthf
cs;snjd mj;jhl;rpg;gLj;Jfpd;Nwd;.
I certify that the Survey Plan No. .................................. Dated ........................... and plans is in accordance with subdivision regulations as per Urban
Development Authority.

සුදුසුකම් ලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පීබේ අත්සන

දිනය/jpfjp

jifik ngw;w efu jpl;lkplyhshpd; ifnahg;gk;
Signature of the Qualified Town Planner

Date

නම/ngaH/
Name

විදුත් ලිපිනය

දුරකථමන අංකය

kpd;dQ;ry;
E– mail Address

njhiyNgrp ,y
Tele. No:

වෘත්ියමය ආයෙනශේ ලියාපදිංචි අංකය

සුදුසුකම්

njhopYf;Fhpa epWtdj;jpd; gjpT ngw;w ,y
Registered No. of the Professional Institute

jifikfs;
Qualifications

ලිපිනය

ජාික හැදුනුම් පත් අංකය
Nj.m.m.,y
N.I.C. No

jghy; tpyhrk;
Postal Address

මුද්රාව

,yhQ;rid
Seal
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