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ජලපවාහන නල නිරීක්ෂණය කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම 
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සියලුම ට්රැප් නල  නිසියාකාරව �යාත්මක වන බවට සහතික කර 
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නල �යාකාරීත්වය සහිත ට්රැප් 
නලයක් ආෙද්ශ කරන්න.  

ප්රති ජලාපවාහන වායු 
කපාටය සහිත 

ට්රැප්කානු 

ප්රති ජලපවාහන නල

සුදුසු ට්රැප් නළය

ෙසේදුම් යන්ත්රෙය් 
ජලාප්රවාහන පිට 

ව්ම 

ෙගොඩනැගිලි ෙදපාර්තෙම්න්තු 
ෙවබ් අඩවිය
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විමසීම් සඳහා, කරුණාකර අමතන්න
ෙගොඩනැගිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 

දුරකථන ය 2626 1616
(1823 මගින් හසුරුවනු ලැෙබ්)

වසන්ගත වැල වැළැක්වීෙම් ෙතොරතුරු 
ෙසෞඛ්යමත් කානු

https://bit.ly/3r9TV5Z


