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                     ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 

                                                                                          නව ජලසම්බන්ධන අයදුම්පත  

 

                                                 

 

1. අයදුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම (සමෘද්ධි අයදුම්කරුවකු නම් එම කාඩ්ඳගෙහි සහන් නම සහ අංකය සහන් කල යුතු අෙර අදාල 

පිටඳත් අමුණන්න.): (පූජය/  මයා/  ියය/  ගමනියය) : ......................................................................................................................................................................... 

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

2. මුලකුරු සමඟ නම ඉංග්රීසි ක කිපිටරූ අකුගරන් (එ එ එ එ නම එ අෙර හි ක ගකුවකව එ ේන්න)  (Rev / Mr. / Mrs. / Miss) 

 

                       

                       

 

3. ජාතික හිඳුනුම්ඳත් අංකය/ ියගද්ශ ගමන් ්ලඳත්ර අංකය (පිටඳෙ එ අමුණන්න.) 
 

               

 

4. ජලසම්්න්ධනය ඉරූරෙම් කරන  කථානගේ රපිනය.  (රපිනය සනාථ කිරීගම් රයියරූල අමුණන්න -උඳගද ක ඳත්රිකාව කියවන්න.) 

(සමෘද්ධි අයදුම්කරුගවකු නම් එම කාඩ්ඳගෙහි සහන් රපිනයට ඳමණ එ ඡල සිඳයුම ල්ාගදන ්ිියන් එහි සහන් රපිනයම ගේ) 

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

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

 

5. ඉහෙ රපිනය ඉංග්රීසි ක කිපිටරූ අකුගරන් (එ එ එ එ වචනය එ අෙර හි ක ගකුවකව එ ේන්න.) 

 

                      

                      

                      

 

6. ග්රාම ළධළධාරී ගකුඨාශාශය   ..............................................................................................................එහි  අංකය   ............................................................................ 

7. ප්රාගද්ය ය ගරූකම් ගකුඨාශාශය   .....................................................................................................එහි.  අංකය   .................................................................................. 

 

8. අයදුම්කරු ගවනත්  කථානයක  කථිර ඳදංචි වී සි කටී නම් එහි රපිනය 

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

 

9. දුරකථන අංකය   ළධවස   ......................................................  ජංගම   ....................................................... කාර්යාලය   ....................................................... 

             ෆි එ ක   ................................................................. ියදුත් ෙිඳ ල   ..................................................................................... 

10. නව ජලසම්්න්ධන ඉරූරෙම් කරන ප්රගදදය ( √ ලකුණ දමන්න) 

10.1 ළධවස          අවශය ෛදළධක ජල ඳිභගජ ජනය (රෘටර්) ............................. 

10.2 ගවළ/  වාණිජ    අවශය ෛදළධක ජල ඳිභගජ ජනය (රෘටර්) ............................. 

10.3 කර්මාන්ෙශාලා/  ළධෂ්ඳාදන   අවශය ෛදළධක ජල ඳිභගජ ජනය (රෘටර්) ............................. 

10.4 ගවනත් (උදා  ඳාසරූ, ආගියක)  අවශය ෛදළධක ජල ඳිභගජ ජනය (රෘටර්) ..............................  

 10.4 ට අදාල ප්රගදදය :  ................................................................................................................................................. 
 

11. ජල නල එළීම සහා කාණු කඳා දීම අයදුම්කරු ියසි කන් සි කදු කරන්ගන්ද යන්න වග ( √ ලකුණ දමන්න) : ඔේ                      නිෙ 

(කාණු කිපීමට අදාල පිිභියෙරයන් අදාල ජලසම්ඳාදන ගමගහයුම් කාර්යාලගයන් ල්ා ගන්න.  සමෘද්ධි අයදුම්කරුවන් සි කයළු කාණු 

කිපීම් සහ විසීම් සි කදු කල යුතු ගේ.) 

                                                                                         ඔේ                       නිෙ 

11.1 ග්දා හිරීම් නළය සහා (උදා  ප්රධාන මාර්ගය දගේ)    
 

 

11.2 ජලසම්්න්ධනය සහා (ග්දා හිරීම් නළගේ සි කට මණුව ද එවා)  

12. ඔ් ජල සිඳයුම ඉරූරෙම් කරන  කථානයට ප්රජා ජල ගය ජනා ්රමය එ ඳවීදද  ඔේ /  නිෙ 

(ඳවීද නම් ප්රජා ජල සංියධානය මිනන් ජලය ල්ා දීමට ියරුද්ධ ගනුමිති ්වට රපිය එ ඉදිභඳත් කරන්න.) 

 

 

රයාඳදංචි අංකය  

(කාර්යාලයීය ප්රගය ජනය සහා ඳමණි) 

ඉතා වැදගත්: මමම ජලසම්බන්ධනයට අදාල කිසිදු ලියවිල්ලක්, බිල්පතක් මහො මවනයම් මතොරතුරු ප්රකානනයක් අයදුම්කරුම  කිසිදු සිවිල් 

අයිතිවාසිකමක් සදහා වලංගු  මනොවන අතර මණ්ඩලය   සම්බන්ධමයන් වන කිසිදු ීතතිමය කටුතත්තකට මහෝ වගකීමකට බැඳී මනොමැත. 
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13. ජලසම්්න්ධනය ඉරූරෙම් කරන  කථානයට ආසන්නම ළධවසක ජල සම්්න්ධනය පිළි් ගෙුරතුරු ඇත්නම්  

ජල බිරූඳත් ගිණුම් අංකය   .................................................................................... 

රපිනය     .................................................................................... 

 

14. ජල සම්්න්ධනය අවශය  කථානය ඳහුවගවන් ගසුයා ගිීමම සහා අවශය සම්පූර්ණ ිය කෙර සහිෙව  කථානයට ලඟා ියය හිකි 

මාර්ගය කවක සටහනකින් ද එවන්න. (අවශය නම් ගවනත් රඳ සටහන එ අමුණන්න. GPS කණ්ඩාංක සටහන් කිිභමට හිකි නම් එය 

ඉදිභ කටයුතු වලද ඳහුවව එ වනු ඇෙ)       

 GPS කණ්ඩාංක සටහන් කිිභමට  

(කණ්ඩාංක ල්ාගිළධම පිර්ච උඳගද ක ඳත්රිකාව කියවන්න) 

අ එශාංශ (N) ගද්ශාංශ (E) 

                    

 

 

15. ඉහතින් ජලසම්්න්ධනය ඉරූරෙම් කරන ඳිභශ්රගයහි /  ඉඩගමහි යම් ගකුටසකට ගහු ග්දුමකට ගමයට ගඳර ල්ා ගත් මණ්ඩරෘය ජල 

සිඳයුම් තිගේ නම් ඳහෙ ඳහෙ සහන් ගෙුරතුරු ද එවන්න. 

ගිණුම් අංකය /  අංක ප්රගදදය දිනට ඳවතින හිඟ මුදල 

   

   

 

16. ගමම ඳිභශ්රයට ගඳර ගත් ඡල සිඳයුම එ තිගේ නම් ෙවත් ජල සිඳයුම එ ඉරූලා සි කටීමට ගේතුව ිය කෙර කරන්න   (එකම 

ඳිභශ්රගේ ගදවන ඡල සිඳයුම එ ල්ා ගදනුගේ ඉදකිිභම් අවසන්ව ඇති ගවන්ව ඉදකර ඇති ගෘහයකට /  ගගුඩනිගිරූලකට 

ඳමළධ) 

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

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

**වැදගත් : මණ්ඩලය මිනන් ජලය සඳයනු ල්න්ගන් ජල මණුව ද එවා ඳමණි.  ඳිභශ්රය තුල ජලය ග්ඩා කිිභගම් සහ ග්දා හිරීගම් ඳද්ධතිය 

අයදුම්කරු ියසි කන් ෙම ඉදකිිභම ඳිභද ළධසි ක ගලස සකසා ගෙ යුතුයි.  මණ්ඩලගේ ජලය ග්දා හිරීම් ඳද්ධතිගේ ළධසි ක ක්රියාකාරීත්වයට අදාල 

ගමගහයුම් කටයුත්ෙ එ ගහ  අළුත්විඩියා කටයුත්ෙ එ ගහ  අළධකුත් කිනම් අන්දමක අෙයාවශය යයි හඳුනා ගනු ල්න කාර්යයන් සහා ජල 

සිඳයුම ොවකාරකව අත්හිවකවීමට මණ්ඩලයට සි කදුවන ්ිියන්, එවිළධ අව කථාවන් සහා ෙම ෛදළධක ඳිභගජ ජනයට සමාන ජලය ෛදළධකව 

ග්ඩා කර ගිීමගම් ඳහුවකම් අයදුම්කරු ියසි කන් සකසා ගිීමමට කටයුතු කල යුතු ගේ. 

ගමම අයදුම් ඳගෙහි ද එවා ඇති කරුණු සෙය ්වත් ගමහි ද එවන ලද යම් ගෙුරතුර එ අසෙය ්වට අනාවරණය ුවවගහුත් එමගින් සි කදුව 

ඇෙියි මණ්ඩලය ියසි කන් ගණනය කර ප්රකාශ කර සි කිනන යම් අලාජය එ , හිඟ මුදරූ, දඩ මුදල එ ගවත්නම් එය ගගවීමට මා ්ිී  සි කිනන ්වත්/  

එකඟ වන ්වත් එග ක ගනුවන අව කථාවන් හිදී, අසෙය ගෙුරතුරු මෙ ල්ා ගන්නා ලද ජල සිඳයුම ියසන්ධි කිරීමට මණ්ඩලයට හිකි ්වත්/  

එකඟ වන ්වත් ප්රකාශ කර සි කිනිය. 

 

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

අයදුම්කරුගේ අත්සන  දනය 

 

 

අයදුම්ඳගෙහි ගෙුරතුරු සහ ඇමුණුම් ඳරී එෂා කර සම්පූර්ණ ්වට ෙහුවරු කර ජාර ගතිිය. 

අයදුම්ඳෙ ජාර ගන්නා ළධළධාිභයාගේ   නම    ...................................................................................................... 

     ෙනතුර   ................................ අත්සන   ................................ 

     දනය   .................................



 

 

 

 

(ගමම ලදුඳෙ කා්ළධක පිටඳෙ සහිෙව මුද්රණය කර ගවනම ලදු ගඳුෙ එ ගලස ඳවත්වා ගෙ යුතුය) 

 

 

අයදුම්පත භාරගත් බවට සනාථ කර පාරිමභෝගිකයාට නිකුත් කරන ලදුපත 

ඔ්ගේ ජලසම්්න්ධන අයදුම්ඳත්රගයහි රයාඳදංචි අංකය ............................................................. ගේ.  ගමම අයදුම්ඳත්රය ජාර ගිීමම ඔ් 

ගවෙ ජල සම්්න්ධනය එ ල්ා දීමට  කථිර සහතිකය එ ගනුවන ්ව කරුණාගවන් සලකන්න. 

ඉරූරෙම්කරුගේ නම       ................................................................................................................................. 

ඉරූරෙම්ඳත් ජාර ගත් දනය     .................................................................................................................................. 

 කථානජාර ළධළධාරී (අත්සන /  ළධළ මුද්රාව)    ................................................................................................................................. 

විඩි ේ කෙර සහා ඇමතිය යුතු දුරකථන අංකය  ................................................................................................................................. 
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