
 

කුලියාපිටිය නගර සභාව 

ජල සැපයුමක් ලබාගැනීමේ අයදුේපත 

 

කුලියාපිටිය නගර සභාවේ සභාපති වෙත, 
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දරන නිොසයට / ෙයාපාර / වගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් / ආගමික ස්ථානයට වමහි පහත සඳහන් ආකාරයට 

වපෞද්ගලික ජල සැපයුමක් ලබාගැනීම සඳහා ඔබවේ ලිඛිත අෙසරය වමයින් ඉල්ලා සිටිමි. 
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කාර්යාලීය ප්රමයෝජන සඳහා 
 

අයදුේපත් අංකය 
 

(ජාතික හැඳුනුේපමතහි ඡායා පිටපතක් අමුණන්න) 



 

ඉල්ලුේකරු පහත උපමෙස් පිළිබඳව කටයුතු කළ යුතු බව අවධාරණය කරමි. 

 

01. ජල සම්පාදනය සඳහා කරනු ලබන සියළුම ඉල්ීම් ඉදිරිපත් කළ යුත්වත් කාර්යාීය (අ) ආකෘති පත්රවේය. 

02. ජල සම්පාදනය කරනු ලබන සියළු ඉල්ීම් සභාපති විසින් අනුමත කළ යුතුයි. 

03. වපෞද්ගලික ජල වස්ෙයට ඉඩවදන ලද විට සභාවේ ප්රධාන නළය වහෝ අතිවර්ක ප්රධාන නළය සැපයීය 

ස්ථානය සම්බන්ධ කිරීම, සභාපති විසින් බලය වදනු ලැබූ නිලධාරිවයකුවේ අධීක්ෂණය යටවත් කළ යුතුය. 

04. වපෞද්ගලික ජල වස්ෙයක් සඳහා රු ...................................... අය කිරීම කළ යුතුය. 

05. වස්ො නළ හා සවිකිරීම් වයදීම හා සවිකිරීම සභාපති විසින් යථා පරිදි බලය වදනු ලැබූ තැනැත්වතක් විසින් 

පමණක් කළ යුතුය. තෙද සභාපති විසින් බලය වදන ලද නිලධාරියකු විසින් සම්මත කරනු ලබන වතක් 

එකී නළ හා සවිකිරීම ද පාවිච්චි කරනු වනාලැබිය යුතුය. 

06. වපෞද්ගලික ජල වස්ෙයක් ඉදිකරන ලද නිෙසක වහෝ ස්ථානයක අයිතිකරු විසින් වහෝ පදිංිකරු විසින් 

පදිංිකරු වෙනස් වීමට ආසන්න කෙර අෙස්ථාෙක වුෙද, ඒ බෙ සභාෙට දැනුම් දිය යුතුය. 

07. ජල වස්ෙයක් සපයන ලද නිෙසක වහෝ ස්ථානයක පිහිටි යම් කරාමයකින්, මාපකයකින්, නළයකින් වහෝ 

වෙනත් සවිකිරීමකින් ජලය අපවත් යන බෙත්, දැනගත් ෙහාම සභාපති වෙත දැනුම් දීම ඒ නිෙවසහි වහෝ 

ස්ථානවයහි සෑම අයිතිකරුවෙකුවේම යුතුකම ෙන්වන්ය. 
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             දිනය        විෂය භාර කළමනාකරණ සහකාර 

 

 

 



 

ඉහත දැක්වෙන පරිදි  හිඟ මුදල් වගො ඇත / නැත. අයදුම්පත සම්බන්ධෙ ක්රියා කිරීම නිර්වද්ශ කරමි. 

පහත අඩුපාඩු නිසා අයදුම්පත ප්රතික්වෂ්ප කිරීමට නිර්වද්ශ කරමි. 
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ෙැඩ අධිකාරි / තාක්ෂණ නිලධාරීවේ නිර්වද්ශය 

 

අයදුම්පත අනුමත කළ හැක.  

අයදුම්පත අනුමත කළ වනාහැක. පහත අඩුපාඩු නිසා නිර්වද්ශ වනාකරමි. 
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ෙැඩ අධිකාරී / තාක්ෂණ නිලධාරී 

 

ජල සැපයුම ලබා දීම අනුමත කරමි / වනාකරමි 
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සභාපති, 

කුලියාපිටිය නගර සභාෙ 


