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ජල සම්බන්ධනයක් සදහා අයදුම් පත්රය ිරවීම  සහ ජල සම්බන්ධනය ලබා ැනීම  ිරිසස 

උපදදස් 

 

A.   අයදුම් පත්රය ිරවීමදම්ී  පහ  උපදදස් අුගැ නය රවන ද න් රාුණීකර  ල්ලලි. 

 

A1. අයදුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම සිංහල/ගෙමළ/ඉිංග්රීස භාෂාගෙන් සහ ඉිංග්රීස කිටල්රූ අරෙග්න් ඳිහිදිරෙ රයන්න. 

 

A2.  ජල සම්බන්ධනය අෙශ්ය ්ථාානග  රටලනය, සහ ගෙන්ථ ්ථාානයක ්ථථී් ඳදිිංචි වී සටින්ගන් නම් එහි රටලනය සෙහන් 

ක්න්න.  ජල සම්බන්ධනය අයදුම් ක්න්නාගේ ජිංගම දු්කාන අිංකය , නිෙග්ථ දු්කාන අිංකය සහ  ඊගම්රූ 

රටලනය (ඔගේ නම් ඳමණක්) සෙහන් ක්න්න.  

 

රටලනය තහවුරු කිරිම සෙහා, ඔබගේ ඡාතික හිදුනුම්ඳත් රටලනය ඡලය ඉරූරෙම්ක්න ්ථාානග  රටලනයම ගේ. එහි 

ටල්ඳතක් ගහෝ, ග්රාම නිලධාරි සහතිකය ගහෝ, ෙර්ෂය් අොල ෙරිඳනම් ෙින්විම (ෙරිඳනම් අිංකය තිඳිරූ අිංකයම ගේ 

නම්) ගහෝ, අයදුම්කරු නමින්ම ඇති විදුර බිරූඳතක් ඉදිරිඳත් ක්න්න. 

 

A3. අයදුම්කරු ජල සම්බන්ධනය අෙශ්ය ක්න ්ථාානග  නිතයානුල ල අතිතිකරු ගන ගේ නම්, ඒ සෙහා ආඳසු ගන ගගෙන 

තින්ඳතු මුෙලක් මණ්ඩලය් ගගවිය යුතුය. තෙෙ, අයදුම්කරු ජල සම්බන්ධනය ඉරූරෙම් ක්න ්ථාානග  අතිතිකරු 

ගන ෙන අේථාාෙලදී ඉරූරෙම්කරු ජල සම්ඳාෙන  හා ජලාඳෙහන මණ්ඩලය ගෙත ප්රකාශ්යක් ඉදිරිඳත් කල යුතු ගේ. අොල 

ගඳෝ්මය කාර්යාලගයන් ලබා ගත හික. 

 

A4. අයදුම්කරු සමෘද්ධිලාභිගයරෙ නම් සමෘද්ධි කළමනාකරු සහතික කල සමෘද්ධි කාඩ්ඳත් අිංකය සහ ෙලිංගු දිනය සෙහන් 

ක්න්න. සමෘද්ධීලාභිගයරෙ බෙ තහවුරු කිරීම් සහ රටලනය තහවුරු කිරීම් අොල ෙර්ෂග  රටල ගරූඛන ඉදිරිඳත් කල 

යුතුය. 

 

A5. ගමම ්ථාානය් මි් ඉහතදී ජල සිඳයුමක් ලබා ගගන ඇත්නම් එම වි්ථත්ය අනිොර්ගයන්ම ඉදිරිඳත් කල යුතුය. ගෙෙන 

ජල සිඳයුම සෙහා සයළුම හිග ජල ගා්ථතු ගගො නි්වුරූ කිරිගම් සහතිකය ලබා ගත යුතුය.   

 

A6. ජල සම්බන්ධනය ඉරූරෙම් ක්න්ගන් ප්රජා ූලල සිංවිධානය හා බද්ධෙ ්රියාත්මක ෙන ප්රගද්ශ්යක නම් ඒ බෙ සෙහන් ක් 

ප්රජා ූලල සිංවිධානග  එකඟතාෙය ලබා ගත් රටලය ඉදිරිඳත් කල යුතුය. 

 

A7. ජල සම්බන්ධනය ලබා දීම් අෙශ්ය ෙන නියමිත ගිුර් සහිත දිග ප්රමාණය් කාු  කිීමම හා ෙිීමම අයදුම්කරු සදු 

ක්න්ගන් ෙ , නිද්ෙ යන්න ඳිහිදිරෙ සෙහන් කල යුතු ගේ. එග්ථ ගන ෙන්ගන් නම්, ඒ සෙහා ෙන වියෙම් මණ්ඩලය විසන් 

සදු ක්න ග්ථ සලකා එය් අොල මුෙල ඇ්ථතගම්න්තුේ ඇතුලත් ක්නු ලිගේ. 

 

A8. ජල සම්බන්ධනය අෙශ්ය ්ථාානය ගස යා ගිීමම සෙහා ඳිහිදිළි රඳ ස්හනක් අදින්න.  අෙශ්ය නම්, ගෙනම රඳ 

ස්හන් අමුණන්න. යාබෙ නිෙග්ථ සිඳයුමක් තිගේ නම් එහි ගිු ම් අිංකය සෙහන් කිරීම ඔබගේ ්ථාානය හදුනා ගිීමම් 

ඳහසුෙක් ෙනු ඇත.  

 

A9. ජල සිඳයුම ලබා ගන්නා ්ථාානග  ටලහිටීම තහවුරු ක් ගිීමම සෙහා ඛණ්ඩාිංක (GPS Coordinates) අොල ෙගුගේ සෙහන් 

ක්න්න.  ඛණ්ඩාිංක  ලබාගිනිම ටලළිබ උඳගේථ ඳත්රිකාෙ ගම් සමග අමුණා ඇත..  

 

 ඉරූරෙම්ඳත්රය සම්පූර්ණ ක් ජල සම්ඳාෙන හා ජලාඳෙහන මණ්ඩලය ගෙත භා් දී ලදුඳත  ලබා ගිීමම් ක්යුතු 

ක්න්න. 

 

 

B.   ජල සම්බන්ධනය ලබා ැනීමදම්ී  පහ  උපදදස් අුගැ නය රවන ද න් රාුණිසර  ල්ලලි. 

 

B1. ඔබගේ අයදුම් ඳත්රය අනුෙ මණ්ඩලය විසන් ඇ්ථතගම්න්තුෙක් සහිත ගගවීම්ඳත, ජල සම්බන්ධන ලබා දීගම්දී සදු ෙන 

මාර්ගය ඳළුදු කිරීම සම්බන්ධ වි්ථත් ඇතුලත් ඳත්රිකාෙ, ජල සම්බන්ධනය ලබා ගිීමගම්දී මණ්ඩලය සමග එළඹිය යුතු 

ගිවිසුම් ඳත්රිකාෙ ඔබ ගෙත ලබා ගෙනු ඇත.  

 

I. මාර්ගය ඳළුදු කිරීම සම්බන්ධ වි්ථත් ඇතුලත් ඳත්රිකාෙ අොල මාර්ගය නඩත්තු ක්න ආයතන ගෙත ඉදිරිඳත් ක් 

මාර්ගය් සදු ෙන හානි සෙහා ගගවිය යුතු මුෙල එම ආයතනය් ගගවිය යුතුය. 

 

ඉහත ගගවිම සදු ක් අොල ගගවීම් ඳත්රිකාෙ සහ මාර්ගය ඳළුදු කිරීම සෙහා අොල මාර්ගය නඩත්තු  ක්න 

ආයතනය ලබා දුන් අෙස් ඳත්රිකාෙ මණ්ඩලග  අොල කාර්යාලය ගෙත ඉදිරිඳත් කල යුතුය.  

 

II. ජල සම්බන්ධනය ලබා ගිීමම සෙහා මණ්ඩලය ගෙත ගගවිය යුතු මුෙරූ අොල ෙවුච්ග  සෙහන් ්ථාානය් ගගවිය 

යුතුය. 
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B2. ජල සම්බන්ධනය ලබා ගිීමගම්දී මණ්ඩලය ගෙත එළඹිය යුතු ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සෙහා අොල ජල ඳාරිගභෝගිකයා 

ගන ඳිමිගණන්ගන් නම්, සාමොන විනිශ්චකා්ේගයරෙ /දිවුරුම් ගක මසාරි්ථේගයරෙ විසන් සහතික ක් හා 

සාක්ෂිකරුෙන් ගෙගෙගනරෙ ඉදිරිටල් අත්සන් ක් මණ්ඩලග  අොල කාර්යාලය ගෙත ඉදිරිඳත් කල යුතුය.  

 

B3. ජල සම්බන්ධනය ලබා ගිීමගම්දි ආඳසු ගගෙනු ලබන තින්ඳත් මුෙලක් ගගවිය යුතුය. (ගමම මුෙල අයදුම්කරු් ජල 

සිඳයුම අෙශ්ය ගන ෙන අේථාාෙක ජල සිඳයුම ප්රධාන නළගයන් විසන්ධි ක් ගිු ම අෙලිංගු ක් ආඳසු ලබා ගත 

හික).  

 

B4. ජල සම්බන්ධනය ලබා ගෙනුග  ඳරිශ්රය් අොල ටලවිසුම් මාර්ගගයන් සහ ඳරිශ්රය් ටලවිසුම ඳ්න් ගන්නා ප්රධාන 

්ථාානගයන්  ඳමණි (උො. ප්රධාන  ේට්ටුව)). ගෙනත් ඉඩමක් ගහෝ මාර්ගයක් ගහෝ ්ථාානයක් හ්හා ලබා ගන ගද්.  

 

B5. සාමානයගයන් ගෘහ ජල සම්බන්ධනය ලබා ගෙනුග  අගරූ ½ (මිමි 20) විශ්කම්භගයන් යුතු නල මගින් ෙන අත්, 

අයදුම්කරුගේ ඉරූරෘම සහ තාක්ෂණික හිකියාෙ මත අගරූ ¾ (මිමි 25) විශ්කම්භගයන් යුතු ජල සම්බන්ධන ලබා දිම් 

සලකා බිරය හික. ජල මනුෙ සවි කිරීම සෙහා අෙශ්ය ක්න රෙළුණ ඔබ විසන් ඉදි ක් ගත යුතුය/ එග්ථ ගන මිති නම් 

එය ඇ්ථතගම්න්තුේ ඇතුළත් කල හිකිය. ගම් සෙහා උඳගේථ අොල කාර්යාලය මගින් ලබා ගෙනු ඇත. 

 

B6. එකේ ගගවීගම් අඳහසුතා තිගේ නම්, ොරික ගගවිගම් ඳහසුකම් ඇති අත්, රෙරය් ගහෝ බද්ේ ඳදිිංචි වී සටින්නන් හ් 

ඇ්ථතගම්න්තු මුෙල ොරිකෙ ගගවීගම් ඳහසුකම් හිමි ගන ෙනු ඇත. 

 

B7. මණ්ඩලය මඟින් ජලය සඳයනු ලබන්ගන් ජල මු ෙ ෙක්ො ඳමණි.  ඳරිශ්රය තුල ජලය ගබො හිරීගම් ඳද්ධතිය අයදුම්කරු 

විසන් නිස ඳරිදි සකසා ගත යුතුති.  මණ්ඩලග  ජලය ගබො හිරීම් ඳද්ධතිග  නිස ්රියාකාරීත්ෙය් අොල ගමගහයුම් 

ක්යුත්තක් ගහෝ අළුත්ෙිඩියා ක්යුත්තක් ගහෝ අනිරෙත් කිනම් අන්ෙමක අතයාෙශ්ය යති හඳුනා ගනු ලබන කාර්යයන් 

සහා ජල සිඳයුම තාෙකාරකෙ අත්හිටුවීම් මණ්ඩලය් සදුෙන බිවින්, එෙිනි අේථාාෙන් සහා තම දෙනික 

ඳරිගභෝජනය් සමාන ජලය දෙනිකෙ ගබඩා ක් ගිීමගම් ඳහසුකම් අයදුම්කරු විසන් සකසා ගිීමම් ක්යුතු කල 

යුතු ගේ. 

 

B8. ගම් සම්බන්ධෙ ඔබ් අමත් ගි්ළුෙක් ගේ නම්, ලදුඳගතහි සෙහන් දු්කාන අිංකය් අමතා ෙිඩි වි්ථත් ෙින ගිීමම් 

කාරුණික ෙන්න.  

 

 

ටලරිසදු ඳාීමය ජලය අ්ටලරිමි්ථගමන් භාවිතා ක්, තෙත් අගයරේ බීම් ජලය සිඳයීම් සහාය ෙන ගලස කාරුණිකෙ ඉරූලා සටිමු. 


