
ලිපි ග ොනු අංකය : ................................ 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සම  ජල සම්බන්ධනයක් සදහා පාරිග ෝගිකයා බැගදන ගිවිසුම 

 

1974 අංක : 2 දරණ ජාතික ජලසම්ඳාදන හා ජලාඳවහන මණ්ඩල ඳනතේ හා 1992 අංක : 13 දරණ සංත ෝධන ඳනතේ සදහන් තකොන්තේසිවලට හා ඳසුව රජය 

විසින් ජාතික ජලසම්ඳාදන හා ජලාඳවහන මණ්ඩලය විසින් ඳනවනු ලබන කවර තකොන්තේසි වලට තහෝ අනුකලවීමටේ, යම් තහයකින් එතේ ඳැනතවන 

තකොන්තේසී හා බදුවලට අනුකලවීමටේ මා අසමේ වුවතහොේ, ජාතික ජලසම්ඳාදන හා ජලාඳවහන මණ්ඩලතේ අභීමතය ඳරිදි කවර අවේථාවකදී වුවද, තමම 

තේවා සම්බන්ධතාවය විසන්ධි කරනු ලැබීමට යටේ වන බවට සම්පර්ණ දැනුම ඇතිව සිටිමි / සිටිමු. තවද හිග මුදල් අය කර ගැනීම සදහා මා /අඳ 

/තදඳාර්තතම්න්තුව / අමාතාං ය / ආයතනය / හට විරුේධ නීතිමය පියවර ගැනීමට ජාතික ජලසම්ඳාදන හා ජලාඳවහන මණ්ඩලයට අයිතියක් ඇති බවේ, එම 

නීතිමය තීරණ හා තකොන්තේසි වලට අනුකලව කටයුතු කිරීමටේ,  ................................................................................................................................................................................ 

ඳදිංචි ..................................................................................................................................................... මම / අපි ජාතික ජලසම්ඳාදන හා ජලාඳවහන මණ්ඩලතයන් 

................................................................................................................................................................................................ යන ේථානයට ජල සම්බන්ධනයක් ලබා ගැනීමට එකග 

තවමි /තවමු. 

(ඉහත ඳනේවල සදහන් සමහර තරගුලාසි සහ නිතයෝගවල අන්තර්ගත තකොන්තේසි වඩා ඳැහැදිලි වන තලස තමතේ ඳහත දක්වා ඇත. එතහේ ඒවා සම්පර්ණමය 

තනොවන අතර ඳාරිත ෝගිකයන්තේ ඳහසුව සදහා ඳමණක්ම තේ).  

 

ජල සැපයුම පිළිබද ගකොන්ගේසි 

 

01. සඳයනු ලබන ජලය අඳතේ තනොයැවීමට හා අයථා ඳරිදි ඳාවිච්චි තනොකිරීමට වග බලා ගත යුතුයි.  

 

02. ඉදිකිරීම් සහා තකොන්ත්රාේකරු තවත තදන ජල සැඳයුමක් නම් එය තාවකාලික ජල සැඳයුමක් වන අතර, මාස 6 න් ජල සැඳයුම විසන්ධි කිරීමට යටේ වන 

තහයින්, නැවත ජල සැඳයුම අව  නම් නව ගිවිසුමකට එළඹ එය ලබා ගත යුතුය.  

 

03. ජාතික ජලසම්ඳාදන හා ජලාඳවහන මණ්ඩලතේ සාමානාධීකාකාරි විසින් ජල සැඳයුම හා සම්බන්ධ කාර්යයක් සදහා බලය තදන ලද කවර නිලධාරිතයකුට වුවද 

සියළු අ න්තර ජල නල හා සවි කරන ලද පඳකරණ ඳරීක්ාා කර බැීමමට කවර සාධාරණ තවලාවක වුවද ඉඩ ඳහසුකම් ලබාදිය යුතුය. 

 

04. ජල සැඳයුමට අදාල රජතේ තේඳලක් ව තයන් ඳවතින ජල මනුතේ ඳරිත ෝජනයට අනුකලව ජාතික ජලසම්ඳාදන හා ජලාඳවහන මණ්ඩලතේ 

සාමානාධිකාරිට තගවිය යුතු වන ජල ගාේතු තගවිය යුතුය. 

 

05. ජල සැඳයුම ලබා දීම සදහා ප්රධාන නලතේ සිට ජල මනුව දක්වා අව  සියළුම ්රවයන් සදහා යනු ලබන වියදම් මණ්ඩලය විසින් සකේ කරනු ලබන  වියදම් 

ඇේතතම්න්තුවට ඇතුලේව ඇති අතර තම් සදහා ඳාරිත ෝගිකයා විසින් සඳයනු ලබන කිසිදු ්රවයක්  ාර ගනු තනොලැතේ. තමම ඇේතතම්න්තුව සදහා 

ඳාරිත ෝගිකයා මුදල් තයතදේවද එය මණ්ඩලය සතු තේඳළක් ව තයන් ඳවතී. තවනේ ඳාරිත ෝගිතයකුට ජල සැඳයුම ලබා දීම සදහා එම පඳකරණ හා නල මාර්ග 

තයොදා ගැනීතම් අයිතිය මණ්ඩලය සතුතේ. ඒ අනුව මණ්ඩලතේ තේවකයන් හැර තවනේ කිසිම අතයකු කුමන තේතුවක් මත තහෝ එම පඳකරණවලට තහෝ නල 

මාර්ගවලට කිසිවක් තනොකල යුතුය. 

 

06. ඉහත සදහන් පඳකරණ හා නල නැතිවුවතහොේ විනා  වුවතහොේ නැේනම් ඒවාට අලා හානි සිදු වුවතහොේ ඳාරිත ෝගිකයා ඒ බව මණ්ඩලයට දැනුම් දිය යුතු 

අතර, එම අලා හානිය පඳකරණ තදෝා නිෂ්ඳාදන තේේවතේ තේතුතවන් සිදු වී ඇති අවේථාවල හැර එවැනි හානි  ාණ්ඩ අළුේවැඩියා කිරීමට තහෝ නැවත 

සැඳයීම සදහා යන සියළුම වියදම් ඳාරිත ෝගිකයා විසින් මණ්ඩලයට  තගවිය යුතුය. 

 

07. ජල මනු කියවීම සදහා ඳැමිතණන නිලධාරින්ට මනු කියවීමට අදාල ඳහසුකම් සලසා දිය යුතු අතර යම්කිසි අවේථාවකදී ජල මනුව ක්රියා විරහිත වීතමන් තහෝ 

සටහන් ගැනීම සදහා මණ්ඩලතේ නිතයෝජිතයන්ට මනුව තවත යා තනොහැකි නම් තහෝ තවනේ කිසියම් තනොවැලැක්විය හැකි තේතුවක් මත ඇේතතම්න්තු බිල්ඳේ 

නිකුේ කිරීමට සිදු වුවතහොේ මණ්ඩලතේ නීති රීතිවලට අනුකලව ඇේතතම්න්තු බිල්ඳේ ඔබ තවත ඉදිරිඳේ කරනු ලැතේ. නිරතුරු ඇේතතම්න්තු වන ේථානයන්හි 

මනු කියවීමට අදාල ඳහසුකම් සලසා තදන තලස දැනුම්දි ඇතේ එතලස කටයුතු තනොකරන විට එම ජල සැඳයුම /සැඳයුම් විසන්ධි කිරීමට මණ්ඩලයට බලය ඇත 

 

08. මණ්ඩලය සතු ජල මණුතවන් ඳසුව සවි කර ඇති කිසිදු ජල නල තහෝ පඳකරණ නඩේතු කිරීතම් වගකීම මණ්ඩලය  ාර ගනු තනොලැතේ. 

 

09. මණ්ඩලතේ අතනකුේ ඳාරිත ෝගියන්ට කාර්යක්ාම තලස ජලය සැඳයීමට බාධා වන තලස අනිසි අයුරින් සැඳයුමට බාධා කිරීම තහෝ පීඩනය වැඩි කිරීම සදහා 

මණ්ඩීමය නලයට තඳොම්ඳ සවි කිරීම වරදකි. එතේ සිදු කලතහොේ අදාල ජල සැඳයුම විසන්ධි කිරීමට මණ්ඩලයට බලය ඇති අතර ඒ සහා මණ්ඩලය මගින් නියම 

කරනු ලබන දඩයකට යටේ වීමට ද සිදු තේ. 

 

10. එක් එක් අය ක්රමයන් යටතේ තමාට ලබා දී ඇති ජල සැඳයුම අධි අය කිරීම් ක්රමයක් ක්රියාේමකව ඳවේනා කවර තහෝ කාර්යයන් සදහා ඳාරිත ෝගිකයා විසින් 

 ාවිතා තනොකල යුතුය. කිසියම් ඳාරිත ෝගිතයකුට ජල සැඳයුම අධි අය ක්රමයකට යටේ වන ඳරිදි තවනේ කතල් නම් මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලබන ඳරිදි 

එබදු අධි අය ක්රමයකට යටේ විය යුතු දිනතේ සිට එකී අය ක්රමය යටතේ ජල ගාේතු තගවීමට ඳාරිත ෝගිකයා බැඳී සිටින අතර ඒ සහා මණ්ඩලය මගින් නියම 

කරනු ලබන දඩයකට යටේ වීමට ද සිදු තේ. 

 

11. ජල සැඳයුම සදහා තගවිය යුතු මුදල අයඳේ මගින් දන්වා යවනු ලැබ විට තගවිමට බැඳී සිටින අතර එම මුදල සම්පර්ණතයන් තනොතගවුවතහොේ තහෝ තමහි 

සදහන් ජල සැඳයුම් පිළිබද තකොන්තේසි කිසිවක් පල්ලංගනය කරනු ලැබුවතහොේ ජල සැඳයුම සිදීමතම් අයිතිය මණ්ඩලය සතුතේ. තමම ජල සම්බන්ධනයට 

අමතරව තවේ ජල සම්බන්ධන ඇේනම් ඒවා විසන්ධීකා කර ඳසු තහෝ තඳර හිග මුදලක් ඇේනම් තමම ජල සම්බන්ධනය අදාල ගිණුතමහි තහෝ තමම ේථානයට අදාල 

තවනේ ගිණුමක හිගයක් තනොමැති වුවද එම ජල සැඳයුම /සැඳයුම් විසන්ධි කිරීමට මණ්ඩලයට බලය ඇත. 

 

12. ජල ඳාරිත ෝගිකයා, නිවාස හිමියා තහෝ තවනේ අතයකු තවත වුවද විසන්ධි කරන ලද ජල සැඳයුම නැවත ලබා තදන්තන් නම් එතේ කිරීමට කටයුතු කරනු 

ලබන්තන් ඒ සදහා වැය වන සියළුම වියදම් හා හිඟ ගාේතු සියල්ල ඳාරිත ෝගිකයා විසින් තගවීමට කටයුතු කිරීතමන් ඳසුව ඳමණී. 

 

13. මණ්ඩලය විසින් තමාට සඳයා දී ඇති ජල සැඳයුම ඳාරිත ෝගිකයා විසින් අනිසි අන්දමින්  ාවිතා කිරීමට හා සඳයා ඇති ජල සැඳයුතමන් තකොටසක් තවනේ 

අතයකුට සැඳයීම තහෝ විකිණීම දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. තමහිදී මණ්ඩලතේ ක්රියාඳටිඳාටියට අනුව දඩ මුදලක් අය කරනු ලැතේ. 

 

14. තාවකාලිකව තහෝ ේථිරව ජල සැඳයුම විසන්ධි කර ගැනීමට යම් ඳාරිත ෝගිකතයකුට අව  ව විට ඒ බව යටේ පිරිතසන් සතියකට කලින් ලිඛිතව දැනුම දිය 

යුතු අතර සැඳයුම සිදලන දිනය දක්වා සඳයනු ලබන ජලය සදහා තගවීම් කිරීමට ඳාරිත ෝගිකයාට සිදු වනු ඇත.  

 

15. ජල බිල්ඳේ නිසි ඳරිදි තගවා තනොමැති අවේථාවලදී ජල සැඳයුම විසන්ධි කිරීතම් දැන්වීම් බිල්ඳතේම මු්රණය කර තහෝ තැඳෑතලන් තහෝ එම ේථානතේ අලවා තහෝ 

අදාල ඳාරිත ෝගිකයා දැනුවේ කර විසන්ධි කිරීමට යන අවේථාතේදී අදාල පුේගලයන් සිටින / තනොසිටින අවේථාවලදී ජල සැඳයුම මීටරතයන් / ප්රධාන නලතයන් 

විසන්ධි කිරීම තහෝ අව  තේ නම් තඳොලිසිය සමග අදාල ඳරිශ්රයට ඇතුලේව ජල සැඳයුම විසන්ධි කිරීමට බලය මණ්ඩලය බලය ඇත. 

 

Annex - 07 



16. මලික ඉඩම තකොටේ වලට තබදා නව වරිඳනම් අංක තදන ලද අවේථාවක අයිතිකරු විසින් එහි නව වරිඳනම් අංක හා නව අයිතිකරුවන්තේ තතොරතුරු 

මණ්ඩලයට ලිඛීතව දැනුම දිය යුතුයි. එතේ කිරීමට අතඳොතහොසේ වුවතහොේ කිසිම වගකීමකින් තමා නිදහේ තනොතේ. මුල් ඉඩම තහෝ ඉන්ඳසු තවන් කල තකොටසක් 

අන්සතු කලාට ඳසුව මුල් ඉඩතමහි මණ්ඩලයට අයවිය යුතු හිගයක් තේ නම් එම හිග මුදල තගවීමට බැදී සිටින බව දැනුවේව සිටිය යුතුය. 

 

17. අදාල ජල සැඳයුම ඇති ේථානය විකුණනු ලැබුවතහොේ නව අයිතිකරු විසින් ඇඳ තැන්ඳේ තගවීතමන් අනතුරුව නව ගිවිසුමක් අේසන් කල යුතුව ඇත. එතේ 

තනොකලතහොේ එම ජල සැඳයුම විසන්ධීකා කිරීමට බලය මණ්ඩලය සතුය. 

 

18. ජල සැඳයුම මාඳකතයන් විසන්ධි කිරීතමන් ඳසු එය ප්රධාන නලතයන්ද විසන්ධි කිරීමට මණ්ඩලයට බලය ඇති අතර, එම ජල සැඳයුම විසන්ධි කර දින 365 ක් 

ඇතුලත නැවත සන්ධීකා කර තනොගේතේ වුවද ඳසුව එම ජල සම්බන්ධනය තමාට අව  වන්තන් නම් ඒ බව ලියාඳදිංචි තැඳෑතලන් විසන්ධි කර දින 365 ක් ඇතුලත 

දන්වා එවිය යුතුය. ගිණුම අවලංගු කිරීතමන් ඳසු නැවත ජල සැඳයුම අව  නම් නව ජල සැඳයුම් ගාේතු හා තඳර ගිණුතම් හිග මුදල් තගවා නල සමබන්ධනය ලබා 

ගතු යුතුය. 

 

19. ප්රසිේධ දැන්වීමක් මගින් තහෝ ඳාරිත ෝගිකයාට ලිඛිතව දැනුම් දීතමන් ඳසු ජල සැඳයුම පිළිබද ඉහත සදහන් තකොන්තේසිවලින් සමහරක් තහෝ නැතතහොේ අය 

ක්රමය යටතේ ව ගාේතු කලින් කලට සංත ෝධනය කිරීමට තහෝ තවනේ කිරීමට මණ්ඩලයට හැකිතේ. එබදු සංත ෝධන තහෝ තවනේ කිරීම තහෝ එකී දැනුම් දීතම් 

සහන් දිනතේ සිට ක්රියාේමක තේ. 

 

20. මණ්ඩලතේ තේවා නලතේ සිට ජල මනුව දක්වා අති ජල නල ඳේධතිය අවහිර වන තේ තහෝ හිතා මතා තහෝ යම් තීතිමය තේතුවක් මත අවහිර වන්තන් නම් එම 

ජල සම්බන්ධනය විසන්ධි කිරීතම් බලය මණ්ඩලය සතුතේ. 

 

21. බදු කරුතවකු /කුීම නිවැසිතයකු විසින් ජල සැඳයුමක් ලබා තගන ඇති අවේථාවක අදාල කාලය අවසාන වීමේ සමග ඒ බව ජාතික ජලසම්ඳාදන හා 

ජලාඳවහන මණ්ඩලය තවත දන්වා අදාල සැඳයුම විසන්ධි කරවා ගැනීමට තහෝ තේඳතල් හිමිකරුතේ නමින් සැඳයුම තවනේ කිරීමට අව  පියවර බදු කරු / කුීම 

නිවැසියා විසින් ගත යුතු අතර, එතේ තනොවන අවේථාවලදී අදාල බදු කරු / කුීම නිවැසියා අදාල සැඳයුම සම්බන්ධතයන් තව දුරටේ වගකීතමන් බැ තේ . 

 

22. ඳරිශ්රය තවත ලබා ගන්නා ප්රධාන ජල සැඳයුතමන් මනු ගත අතුරු ජල සම්බන්ධන තවත තවන තවනම ඉල්ලා සිටිනු ලබන අවේථාවකදී නි්චචිත කාලසීමාවක් 

තුල ප්රධාන මාඳකතේ සටහන් ඳරිත ෝජනය හා අතුර මාඳකයන් හි සටහන් වන ඳරිත ෝජනතේ එකතුව අතර නනතාවයක් ඳවතින්තන් නම් එකී ඳරිත ෝජනය 

නනතාවය අතුරු මාඳකවලට  අයේ ගිණුම්වලට සමානුඳාතික ඳදනමක් යටතේ ඇතුලේ කර එම ගාේතු නිරවුල් කිරීමට තහෝ එකී ඳරිත ෝජන නනතාවයට 

අදාල ගාේතු තවනම ගිණුමක් යටතේ නිරවුල් කිරීමටේ එකී ගාේතු තගවීම ඳැහැර හැර ඇති අවේථාවකදී අතුරු මාඳකවලට අයේ හිඟ මුදල් නිරවුල් කර තිබුනද 

ප්රධාන සැඳයුම විසන්ධි කරනු ලැබීමට යටේ වන බවට දැනුවේව සිටීමටේ, 

 

23. මණ්ඩලතේ ජලය තබදාහැරීතම් ඳේධතිතේ නිසි ක්රියාකාරිේවය සම්බන්ධ ඳරීක්ාා කිරීමක් තහෝ තවනේ හදිසි අළුේවැඩියා කටයුතු තහෝ තවනේ කිනම් 

අන්දමක කාර්යයන් සදහා ජල සැඳයුම තාවකාලිකව නතර කිරීමට මණ්ඩලයට හැකියාව ඇති අතර තම් නිසා සිදු වන යම් ඳාඩුවක් තේ නම් මණ්ඩලය ඒ සහා 

වග කියනු තනොලැතේ. හැකි සෑම අවේථාවකදීම මණ්ඩලය ඳාරිත ෝගිකයා තවත කලින් දැනුම් දීමක් කරනු ඇත. 

 

24. ජල සැඳයුම ලබා ගැනීතම්දී ඉදිරිඳේ කරන ලියවිලි හා අතනකුේ විේතර නිවැරදි හා සත තලස ඉදිරිඳේ කිරීමට බැඳී සිටින අතර, එම විේතර වාඡ හා / තහෝ 

සාවද බවට ඳසු කතලක තහවුරු වුවතහොේ තමම ජල සැඳයුම ප්රධාන නලතයන් විසන්ධි කිරීමට  ජාතික ජලසම්ඳාදන හා ජලාඳවහන මණ්ඩලයට බලය ඇත. 

විසන්ධිකිරිම නිසා මා/අඳ හට වන අලා හානි සදහා මණ්ඩලය වග තනොකියනු ලබයි. 
 

........................................................................................................................................................................ වන මම / අපි ඉහත සදහන් තකොන්තේසි සියල්ල කියවා තේරුම් ගේ 

බවේ, එම කරුණු සියල්ල හා වරින් වර ඳනවනු ලබන කවර තහෝ තකොන්තේසි වලට තහෝ අනුකලව ක්රියා කිරීමට එකඟ වන බවේ තමයින් ඔබ තවත දන්වා සිටිමි / 

සිටිමු.. 

 

 ෟහ : 

සම්පුර්ණ නම : ...................................................................................................................................... 

ලිපිනය : ................................................................................................................................................... 

අයිතිකරු / බදුකරු / කුලිකරු බව : .......................................................................... 

ඡාතික හැදුනුම්ඳේ අංකය : .......................................................... 

අේසන : ..........................................................   

දිනය : ........................................................... 

    

 ෟහ ගනොවන: 

වාඳාරතේ / සාමාගතම් / රාඡ ආයතනතේ / හවුල් වාඳාරතේ 

නම : ................................................................................................................................... ... 

ලිපිනය : ................................................................................................................................................. 

වාඳාරයක් නම් අයිතිකරුතේ / සාමාගමක් නම් අධක්ාකතේ / රාඡ ආයතනයක් නම්  

එහි ප්රධානි තහෝ බලයලේ අයතේ (නිල මු්රාව තබන්න) 

1.සම්පුර්ණ නම : .................................................................................................................................. 

  ඡාතික හැදුනුම්ඳේ අංකය : .......................................................... 

  අේසන : ..........................................................   

  දිනය : ........................................................... 

2.සම්පුර්ණ නම : .................................................................................................................................. 

  ඡාතික හැදුනුම්ඳේ අංකය : .......................................................... 

  අේසන : ..........................................................   

  දිනය : ........................................................... 

(මණ්ඩලතේ නිලධාරියා ඉදිරිතේදි අේසන් තනොකරයි නම් ඳහත තකොටේ අදාල තේ) 

 

 

සාක්ෂිකරුවන් (2 - තදතදනකු) : 

1.සම්පුර්ණ නම : .................................................................................................................................. 

  ඡාතික හැදුනුම්ඳේ අංකය : .......................................................... 

  අේසන : ..........................................................   

  දිනය : ........................................................... 

 

2.සම්පුර්ණ නම : .................................................................................................................................. 

  ඡාතික හැදුනුම්ඳේ අංකය : .......................................................... 

  අේසන : ..........................................................   

  දිනය : ........................................................... 

 

 

20 ........................... මස ............... දින මා ඉදිරිතේ දිවුරන ලදි / ප්රතිාා තදන ලදි 

 

 

 

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

දිේරුම් තකොමසාරිේ / සාමදාන විනි්චචයකාරතුමාතේ අේසන සහ මු්රාව. 

 

 

මණ්ඩලතේ බලයලේ නිළධාරියාතේ නම : ............................................................................................... ....................... 

 

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

           අේසන     ඡාතික හැදුනුම්ඳේ අංකය      දිනය                                            නිල මු්රාව   

 


