ගාල්ල හ ෝල් ඩී හගෝල් ශාලාව භාවිත කිරීම සම්බන්ධ උපහෙස් මාලාව.
1. උත්සවය, රැස්වීම හ ෝ සංදර්ශනය පැවැත්වීමට නියමිත දිනට, දින තකට (07) හපර සම්පූර්ණ ගාස්තු හගවා
අවසන් කළ යුතුය.
2. මුදල් හගවා ශාලාව හවන්කර ගත් පසු අවලංගු කර ගැනීමට කරන ඉල්ලීමක දී තැන්පත් කළ ඇප මුදල ආපසු
හනොහගවන අතර, එය රජහේ ආදායමට බැර කරනු ලබයි.
3. නියමිත හවන්කර ගත් කාලයට හපර හ ෝ පසුව ශාලාව භාවිත කරන්හන් නම් එම අතිහර්ක කාලයට නියමිත
ගාස්තු හගවිය යුතුය.
4. හවන්කර ගත් භාණ්ඩ ා උපකරණ වලට අතිහර්කව භාණ්ඩ ා උපකරණ භාවිත කළහ ොත් ඒ සඳ ා නියමිත
ගාස්තු හගවීමට කටයුතු කළ යුතුය.
5. සැරසිලි ා හේදිකා පසුතල නිර්මාණය කිරීහම් දී ශාලාවට, හේදිකාවට, බිත්තිවලට, හ ෝ තිර හරදි ආදියට කිසිදු
ානියක් හනොවීමට සංවිධායකයින් තරහේ වගබලා ගත යුතුහේ. යම් ානියක් සිදුවුවහ ොත් එයට අදාළව
තක්හසේරු කරනු ලබන මුදල හගවීමට සංවිධායකයින් බැඳී සිටීය යුතුය.
6. තිර හරදි, බිත්ති ා හේදිකාව මත යම් සැරසිලි සවි කිරීමක් කරන්හන් නම් ශාලාව භාරකරු දැනුවත් කර සිදුකළ
යුතුය. එම සවි කිරීම් වලදී ඇණ ගැසීම්, බිත්ති වලට ානි විය ැකි ඇලවීම් ආදියට ඉඩ හදනු හනොලැහේ.
7. රිජිහ ෝම්, තීන්ත, කඩදාසි, ශාක හකොටස් ..... ආදිය භාවිත කරමින් හේදිකා සැරසිලි සකස් කිරීම ශාලාහවන්
බැ ැරදී සිදුකළ යුතු අතර, එම සකස් කිරීම් ශාලාව තුළ දී සිදු කිරීමට ඉඩහදනු හනොලැහේ.
8. වැඩසට න් ආරම්භහේදී හපොල්හතල් ප න් දැල්වීමටත්, පූජා නර්තනයකදී ප න් භාවිතා කිරීමටක් ැකි අතර,
ඒ ැර ප්රධාන ශාලාව තුළ කිසිදු ිණි  දැල්වීමකට, ිණි හකි  භාවිතයට අවසර හදනු හනොලැහේ. හපොල්හතල්
ප න් දැල්වීහමන් විනාඩි 15 කට පසු එයද ඉවත් කළයුතු හේ.
9. අදාළ වැඩසට න් අවසන් වූ ව ාම හේදිකා පසුතල, ා සැරසිලි සඳ ා භාවිත කළ සියළුම ද්රවය සංවිධායකයින්
විසින් ඉවත් කරගත යුතු අතර, නගර සභා හසේවකයින් එම අපද්රවය භාර හනොගන්නා බැවින් අදාළ
සංවිධායකයින් එම අපද්රවය පරි්රහයන් සුදුසු පරිදි ඉවත් කළ යුතුය. නැතහ ොත් ඒවා ඉවත් කිරීම සඳ ා දැරීමට
සිදුවන අමතර පිරිවැය ඔබහගන් අය කිරීමට සිදුහේ.
10. ශාලාව ඉදිරිපිට කට්ටගල් ඇතිරූ සීමාහේ වැඩසට න සඳ ා පැමිි  වා න නවතා හනොතැබීමට සංවිධායකයින්
වගබලා ගත යුතු අතර, ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට එම වා න ඉවත් කරවීමට ස ාය විය යුතුය.
11. නගර සභාව විසින් රැහගන යන්හන් දිරන ස හනොදිරන වශහයන් හවන් කළ කසළ පමණක් බැවින්, ඒ පිි බඳව
වැඩසට නට ස භාිණ වන්නන් දැනුවත් කර ශාලාහවන් පිටත තබා ඇති කසළ බඳුන් වලට කසළ හවන්කර
බැ ැර කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. එහසේ කටයුතු හනොකිරීම හ ේතුහවන් කසළ බැ ැර කිරීම සඳ ා අතිහර්ක
පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවුවහ ොත් එම පිරිවැයද ඔබට හගවීමට සිදුවනු ඇත.
12. ප්රියසම්භාෂණ අවස් ා වලදී ප්රධාන ශාලාහේ හේදිකාව හකොටහසේ මත්පැන්, දුම්වැටි, ා ආ ාරපාන ලබාදීම
සඳ ා භාවිතා හනොකළ යුතුය.
13. ශාලාව භාවිත කිරීමට අදාළ සියළු හගවීම් දිස්ත්රික් හල්කම් කාර්යාලහේ සර ව හවත පමණක් සිදුකළ යුතු අතර,
අදාළ මුදල් හගවූ කුවිතාන්සි විෂය භාර නිලධාරීන්ට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
14. වැඩසට න අවසානහේදී ඔබ ශාලාව භාවිත කළ කාලය ා භාවිත කළ උපකරණ ආදිය ඇතුලත් කර ශාලා
භාරකරු ආකෘති පත්රයක් පිටපත් හදකකින් සකස් කරන අතර, එය නිවැරදිව පරීක්ෂා කර බලා ස තික කර
අත්සන් තැබිය යුතුය. ශාලා භාරකරු ද අත්සන් කළ පසු ඉන් එක් පිටපතක් ඉදිරි අවශයතා සඳ ා ඔබ භාරහේ
තබාගත යුතුය.
15. තැන්පත් මුදල් ආපසු හගවීම හෙක්පතකින් පමණක් සිදුකරන අතර, අයදුම්කරු විසින් එම හෙක්පත ලිවිය යුතු
නිවැරදි ආකාරය අයදුම්පහතහි සට න් කිරීම අයදුම්කරුහේ වගකීම හේ.
16. යම් ගැටළුවක දී 091-4944807 දුරක න අංකය මිණන් පරිපාලන නිලධාරී අමතන්න.

එස්.ටී.හකොඩිකාර
දිස්ත්රික් හල්කම් ද දිසාපති,
ගාල්ල පරිපාලන දිස්ත්රික්කය.

